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WWARSZAWIE 


WOOS-II.4260.195.20 17.SM.24 

OBWIESZCZENIE 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwany dalej "Regionalnym Dyrektorem") 
dzialajqc na podstawie: 

art . 74 ust. 3 pkt. I ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostC(pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz oocenach oddzialywania 
na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm ., zwanej dalej "ustawq ooS") w zwiqzku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postC(powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1257, ze zm.) zawiadamia strony postC(powania, 
art. 85 ust. 3 ustawy oos podaje do publicznej wiadomosci , 

ze w dniu 1"- czerwca 2018 r. wydal decyzjC(, znak : WOOS-II.4260.195.2017.SM.23, 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiC(wziC(cia polegajqcego na przebudowie drogi gminnej 
lokalnejlwewn?trznejlw ciqgu ul. Sienkiewicza, AI. Lipowej w miejscowosciach Radziejowice, 
Radziejowice-Parcel i Kuranow, gmina Radziejnwice, powial zyrardowski. 

Z treSciq decyzji i dokumentacjq sprawy, w tym opiniq Panstwowego Powiatowego lnspektora 
Sanitamego w Zyrardowie, zapoznac siC( moma w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska 
w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 (zwanej dalej "RDOS"), od poniedzialku 
do piqtku w godzinach 900_1500

. lnfonnacje 0 mozliwosci zapoznania siC( z ww. dokumentami moma 
uzyskac w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie RDOS. Dodatkowo z samq tresciq decyzji mozna 
zapoznac siC( na stronie intemetowej Regionalnego Dyrektora oraz w nizej wymienionym urzC(dzie. 
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Zalllcznik: decyzja Regionalnego Dyreklora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 1"- czerwca 20 I8 r. , znak: 
WOOS-IL4260.195.20 17.SM.23 

Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety (14 dni) w: 
J. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;o Urzydzie Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10,96-325 Radziejowice. 

Po uplywie lerminu uwidocznienia obwieszczenia, 
obwieszczenie nalezy niezwlocznie odeslae na adres: Wywieszono dnia . . .JJ-. ...'O .~.,..l....QrlJ 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa Zdjyto dnia .. ....... ............ ................ .... .. 

(pjea~c u~du oral. podpis i pieczt;c osoby upowatnionej do wywi es2.enia i 2.dj~cia obwieszczenia) 

http:17.SM.23
http:WOOS-IL4260.195.20
http:WOOS-II.4260.195.2017.SM.23
http:17.SM.24
http:WOOS-II.4260.195.20

