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ZAWIADOMIENIE 
o zapewnieniu moz1iwosci udzialu spoleczenstwa w trakcie przeprowadzenia 


ponownej oceny oddzialywania na srodowisko 

przed wydaniem decyzji zmieniajllcej decyzj'r 0 zezwoleniu na realizacj'r inwestycji drogowej 


Ozialaj~c na podstawie art . 33 ust. 1, w zwi¥ku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w zwi~zku z art. 
90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Oz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informujy, ze w tutejszym organie toczy siy postypowanie w sprawie 
wydania decyzji 0 zezwo1eniu na realizacjy inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 
do parametr6w drogi ekspresowej na odcinku: od w~zla z drogq wojew6dzkq nr 579 w 
Radziejowicach do w~zla Paszk6w z drogq wojew6dzkq nr 721 w Wolicy - Zadanie 1 " Radziejowice -
Przeszkoda, od km 420+100 do km 430+000 " . Inwestor wnioskowal 0 przeprowadzenie ponownej 
oceny oddzialywania na srodowisko w ramach postypowania 0 zezwolenie na realizacjy inwestycji 
drogowej. 

Inwestorem przedsiywziycia jest Generalny Oyrektor Or6g Krajowych i Autostrad, dzialaj~cy 
poprzez pelnomocnika - Pan a Andrzeja Wiszowatego. 

Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji 
drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zas organem wlasciwym do 
wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunk6w rea1izacji przedsiywziycia jest Regiona1ny 
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

lednoczesnie infonnujy, 0 mozliwosci zapoznania siy z niezbydn~ dokumentacj~ sprawy, 
mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokolu, 
w terminie od 08.12.2016r. od 29.12.20 I 6r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzydu 
Wojew6dzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok6j nr 608, pon. - pt. w godz. 
12.00-16.00). 

Zlozone uwagi i wnioski zostan~ rozpatrzone przez Regionalnego Oyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunk6w realizacji przedmiotowego przedsit(wzit(cia. 

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje siy, ze uwagi i wnioski zlozone po uplywie 
terminu, 0 kt6rym mowa wyzej, pozostawia sit( bez rozpoznania. 

Na tablicy ogtoszeri wywieszono dnia ........ . .... .. .. . .... ... .. ... ... . . 


zdjyto dnia .. .. .... ... . .... .. ...... . .. .. ..... . 


Na stronie intemetowej urzydu wywieszono dnia .. ........ . .... ..... .. 


zdjyto dnia .. .. .. .. .. .. ....... . ) . 


podpis 
Otrzymujll: 
tablica ogloszen 
-MUW 
- Urz~d Gminy labia Wola 

rz~d Gminy Radziejowice 
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