
Gostynin, dnia 28 lutego 2023 r.

K.6220.4.2023

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  2000 ze zm.)
Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że na wniosek Powiatu Gostynińskiego ul. Dmowskiego 13,
09-500 Gostynin z dnia 30 stycznia 2023 r., do tut. Urzędu wpłynął 31 stycznia 2023 r., a uzupełniony
w  dniu  24  lutego  2023  r.  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1429W od drogi nr 573 Gostynin – Osowia –
Modrzew” na działkach: nr ewid. 6733 obręb 0001 Gostynin jednostka ewidencyjna 140401_1  miasto
Gostynin,  nr  ewid.  67 obręb 0025 Osowia jednostka ewidencyjna 140405_2 Szczawin Kościelny,
powiat gostyniński, województwo mazowieckie zostało wszczęte postępowanie.

Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 62  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1839 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako „drogi o nawierzchni twardej o
całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów
mostowych,  służących  do  obsługi  stacji  elektroenergetycznych  i  zlokalizowanych  poza  obszarami
objętymi  formami  ochrony  przyrody,  o  których mowa w art.  6  ust.  1  pkt  1-5,  8-9  ustawy z  dnia
16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody” i  zaliczane  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie  z  art.  9,  10  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział  w każdym stadium postępowania,  a  przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony
Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Urzędu  Miasta  Gostynina  przy  ul.  Parkowej  22  -  pok.  2,  w
godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta:  www.gostynin.pl  oraz  wywieszenie  na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Rynek 26 w Gostyninie.

       Burmistrz Miasta Gostynin     
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