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ZAWIADOMIENIE - OBWIES ZCZENIE

o wszczgciu postgpowania

Zgodnie z art. 61 $ 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz, 256; ztn.'. Dz. U. z 2O2O r. poz. 695 i poz. 1298 ),
art.73 ust. 1i art.74 ust.3 ustawy zdnia3 pa2dziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacj i

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczetistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na irodowisko ({1. Dz. U . z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooS),

zawiadamiam

2e na wniosek Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autrostrad Oddzial w Warszawie

z dnia2l pa2dziemlka2l2O r., kt6ry wplyn4l do urzgdu w dniu 2 6 pa2dziemika2O2O r. zostalo

wszczQte postqpowanie w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsigwziEcia polegaj4cego na:

Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Gostynin - Plock.

Organem wlaSciwym do wydania niniejszej decyzji jest W6jt Gminy L4ck.

Wobec powyZszego informujg o uprawnieniach wszystkich stron tego postqpowania

wynikaj4cych z art. 10 kpa do czynnego w nim udzialu w kazdyrn jego stadium.

W zwi4zku z ogloszeniem na ter)'torium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zwi4zanego

z zaka2eniem wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwoiania tego stanu, w celu zapoznania sig

z dokumentacj4 w powy2szej sprawie naleZy kontaktowa6 sig z osob4 prowadz4cq

przedmiotowe postQpowanie lub z sekretariatem Urzgdu Gminy w L4cku od poniedzialku do

piqtku w godz. 8.00 - 15.00.

Przedmiotowe przedsigwziEcie nalezy do przedsigwzigd mog4cych potencjalnie znacz4co

oddzialywa(, na Srodowisko, okreSlonych w $ 3 ust. I pkl62 rozporz4dzenia Rady Ministr6w

z dnia 10 wrze6nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig6 mog4cych znacz4co oddzialywai na

drodowisko (Dz. U . z 2019 poz. 1839).

Zgodnie art. 64 ust. 1 ubtawy ooS, decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego

przedsigwzigcia wydaje siE po uzyskaniu uzgodnienia organ6w warunt6w realizacji

przedsigwzigcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paristwowym

Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Plocku oraz Regionalnym Zarz4dem Gospodarki

Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy 006 zawiadamiam o mo2liwo6ci skladania uwag i wniosk6w
w podmiocie niniejszego postgpowania w formie pisemnej, ustnie do protokolu, za pomocq

Srodk6w komunikacji elektronicznej bez konieczno5ci opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wskazuj4c jednocze5nie 30 - dniowy termin ich skladania.



Poniewa:Z liczba stron niniejszego postgpowania przel<racza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

ooS, niniejsze zawiadomienie podaje siQ do publicznej wiadomoSci poprzez publiczne

obwieszczeni, tj. zarnieszczenie na stronie internetowej Urzgdu Gminy tr-4ck, na skonie

Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy tr-4ck oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy

L4cku oraz na tablicy ogloszeri u Soltysa wsi tr 4ck oraz u Soltysa wsi Wola tr 4cka.
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Otrzymuj4:

1. GDDKiA Oddzial w warszawie

2. Urz4d Gminy Gostynin

3. Strony wg. rozdzielnika poprzez publiczne obwieszczenie na tablicy ogloszef Urzgdu Gminy , na tablicy

ogloszerl u Soltysa wsi L4ck, na tablicy ogloszei u Soltysa wsi Wola L4cka, na stroni€ Ucz9du Gminy Lqcki na bip

Urzgdu Gminy L4ck

4.


