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Na podstawie art. 106 § 2 usta
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "Kpa") i art. 74 ust. 3 pkt 1 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., zwanej dalej "ustawą ooś"), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że:
stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt l lit. a) tiret pierwsze ustawy
ooś wystąpił w dniu '2'3 października 2019 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii, w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr
61;
- stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił w dniu .1~ października 2019 r. do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, w związku z przeprowadzaną
oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsięwzięcia;
Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek z dnia 10.10.2019 r. Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad, którego reprezentuje pełnomocnik Pan Bartłomiej Ratyński.
Ponadto, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, Regionalny Dyrektor zawiadamia Strony, że rozstrzygnięcie
w przedmiotowej sprawie zostanie wydane do dnia 28 lutego 2020 r. Przyczyną wyznaczenia ww.
terminu rozpatrzenia sprawy jest konieczność uzyskania ww. opinii.
Jednocześnie, mając na uwadze art. 36 § 1 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 przyjęty (14 dni) w:
l.
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,
2. Urzędzie Miej skim w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk,
3.
Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1,06-121 Pokrzywnica.
Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie
należy niezwłocznie odesłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
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