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art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (D 'U.2016.23), 

dalej Kpa, w zwi~zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnian' informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (Dz.U.2016.353 ze zm.), dalej ustawy oos, zawiadarniam st ony, 

art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy oos, zawiadarniam spol'eczenstwo, 
ze Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska decyzj~ z dnia 18 kwietnia 201 r., znak: 

DOOS-OAII.4200.14.2016.ew.]Sz.25, zrnienil decyzj~ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 

w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOS-1I.4200.8.2011.]1, 0 srod wiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia polegaj~cego na Rozbtldowle drogi kra; wej Nr 7 do 

parametrrfw drogi ekspn:sowo/; na odcinkll od km 225+ 100 do poCZqtktl obwodniry Plonska (km 295 700) wed/JIg 

wariantll 4/R, zreformowan~ w cz~sci decyzj~ Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowis a z dnia 6 

kwietnia 2012 r., znak: DOOS-idk.4200.57.2011.ew.21. 

Z treSci~ decyzji strony post~powania mog~ zapoznac si~ w: Generalnej Dyrekcji Ochrony , rodowiska; 


Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, Urz~dzie Groiny Wieczfnia Koscielna, 


Urz~dzie Groiny Szydlowo, Urz~dzie Groiny Mlawa, 


Stupsk, Urz~dzie Groiny Strzegowo, Urz~dzie Groiny Glinojeck, Urz~dzie Groiny Babosze 


Groiny Plonsk i Urz~dzie Miejskim w Plonsku. 


Dor~czenie rozstrzygni~cia stronom post~powania uwaza si~ za dokonane po uplywie czter 


dnia publicznego ogloszenia niniejszego zawiadornienia. 


Wywieszono w dniach: . ,J/l. .Q.~'" ~1.i.t.:: .. ... 

Piecz~c urz~du:1J AD GMINY 
· ~~rnta ~s~ 

Art. 38 ustawy 005. Organ wlasciwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadorn05ci informacj~ 0 danej decyzji 

i 0 rnozliwokiach zapoznania si~ z jej treki~. i
Art. 74 ust. 3 ustawy 005. Jezeli liczba stron post~powania 0 wydanie decyzji 0 5rodowiskowych uwa nkowaniach 
przekracza 20, stosuje si~ przepis art. 49 Kodeksu post~powania administracyjnego. 
Art. 85 ust. 3 ustawy 005. Organ wlakiwy do wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach podaje 0 publicznej 
wiadorn05ci informacje 0 wydanej decyzji i 0 rnozliwosciach zapoznania si~ z jej tIeki~ oraz z dokumentacj~ rawy, w tyrn 
z uzgodnieniern dokonanyrn z regionalnyrn dyrektorern ochrony srodowiska oraz opini~ organu, 0 ktoryrn rno wart. 78. 
Art. 49 Kpa. Strony rnog~ bye zawiadamiane 0 decyzjach i innych czynnosciach organow administracji pu~licznej przez 
obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyj~ty w danej miejscowosci sposob publicznego oglaszania, lezeli przepis 
szczegolny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie b~dz dor~czenie uwaza si~ za dokonane po upl 'e cztemastu 
dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Warszawa, (I g kwietni 
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