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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "Kpa"), art. 74 ust. 3 pkt l ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081, ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) i w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie, zawiadamia Strony, że rozstrzygniecie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa mostu w ciągu ulicy Benedyktyńskiej, na
działce o nr ew. 103, obręb 0014 w Pułtusku, zostanie wydane do dnia 31 marca 2020 r.
Przyczyną wyznaczenia nowego terminu wydania ww. postanowienia jest konieczność uzyskania
opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych,
co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Jednocześnie, mając na uwadze art. 36 § l Kpa informuję, że stronie przysługuje prawo do wniesienia
ponaglenia za moim pośrednictwem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
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Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjety (14 dni) w:
1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,00-015
Urząd Gminy Pułtusk, ul. Rynek 41,06-100 Pułtusk.

Po upływie terminu uwidocznienia obwieszczenia,
obwieszczenie należy niezwłocznie odesłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
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