
GK.6220.2.2018    Gniewoszów, dnia 24.10.2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 1 poz 1669)  

zawiadamiam 

że w dniu 23.10.2018 r zostało wszczęte, na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie   ul.  Mazowiecka 14 00-048 Warszawa,  postępowanie  administracyjne  w sprawie
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego   przedsięwzięcia    ,,
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w m. Regów Nowy i Wysokie Koło na odcinku od km
14+120 do km 15+972,12” polegającego na wykonanie nowej nawierzchni drogi,(zorganizowanie)
budowa chodników -  obustronnie  na całej  długości  odcinka   drogi,  ciągów rowerowych,  zatok
komunikacji zbiorowej, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych, odtworzenie
istniejących,  niesprawnych  rowów  drogowych,  remont  przepustu  w  drodze  nr  738  dla
przeprowadzenia wód rzeki Niewiadomki (Struga Anielin).
 

Informuje,  że  zgodnie  z  art.  10  kodeksu  postępowania  administracyjnego,  stronom  tego
postępowania,  przysługuje  prawo  do  czynnego  udziału  w  każdym  stadium  prowadzonego
postępowania.  Ponieważ  w  przedmiotowej  sprawie  liczba  stron  postępowania  przekracza  20,
zgodnie  z  art.  74  ust.  3  pkt  1  ustawy  ooś  oraz  art.  49  k.p.a.  Zawiadomienie  o  wszczęciu
postępowania  podano  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń   w
Urzędzie Gminy Gniewoszów, oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, a
także na tablicy ogłoszeń w miejscowości Regów Nowy i Wysokie Koło. Zgodnie z art.49 k.p.a.
zawiadomienie  uważa  się  za  doręczone   po  upływie  14  dni  od  dnia,  w  którym  nastąpiło
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

 
Z dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie, pokój nr 15, codziennie 
(w dni  robocze) w godzinach  730 – 1500. 
Przedmiotowe postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia. 
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