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OBWIESZCZENIE

Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3

pńdziemika 2008r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2020r. poz. 283, zę zm. zwanej dalej ustawą ooś) w związku z ptowadzonym na wniosek
Inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziń w Warszawie,
postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaŁywać na środowisko
pn.: ,,Rozbudowa drogi Krajowej nr 60 na odcinku Gostynin - Płockrr.

Wójt Gminy Łąck

zawiadarńarże:

na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4 ustawy ooś zostało wydane postanowienie z dnia
2I grudnia 2020 r. znak RP.6220.I.2020 o obowiązku przeprowadzęnia oceny
oddziaływania na środowisko oraz spotządzenie raportu oddziaływania na środowisko
dla w/w przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy ooś zostało wydane postanowienie z dnia
2I grudnia 2020 r. znak RP.6220.1.2020 o zańeszeniu przedmiotowego postępowanie
do czasu przedłożeńaprzęz Wnioskodawcę raportu oddzińyvvania Ww przedsięwzięcia na
środowisko

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddzińywaó na środowisko, określonych w § 3 ust.l pkt62 rozporządzenia RadyMinistrów
z dnta 10 września2}I9 roku w sprawie przedsięwzięó mogącychznacząco oddziaływac na
środowisko (Dz. U. z20I9r. poz. 1839).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.77 ustawy ooś może być
wydana po opracowaniu raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko oraz dokonaniu uzgodnienia waruŃów realizacji z Regionaln5rm Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Warszawie, Pństwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Płocku oraz Państwowym Gospodarstwern Wodnym Wody Polskie Dyrektor
Regionalne go Zarządu Zlęwni we Włocławku.
W związku zpovlyższym postanowiłem zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie
do chwili otrzymania raportu.

Zawieszenie postępowania - w myśl art. 103 ustawy z dnia 14 czer:wca 1960 r. 'Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) - wstrzymuje bieg
terminów przewidzianych w Kpa.



Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przehacza I0, zgodnie z art. 74 ust. 3

ustawy ooś, niniejsze obwieszczeniępodaje się do publicznej wiadomościpoptzezpubliczne
obwieszczenie, tj. zamięszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łąck, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łąck oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Łącku oTaznatablicy ogłoszeń u Sohysa wsi Łąck oIMu Sołtysa wsi Wola Łącka.

Otrzymują:

1 . GDDKiA oddział w Warszalvie

2. I rząd Gminr Gostrnin

3. Strony rv_e. rozdzielnika poprzez publiczne ob,,vieszczenie na tablic_v- o_ełoszeń tJrzędu Gmin1" . na tablic1,

ogłoszeń u Sołt_v-sa Wsi Łąck. na tablicy ogłoszeń u Sołtysa rvsi Wolłr Łącka. na stronie Urzędu Gminy Łacki na

bip Urzędu Gminy Łąck
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