
Nowy Duninów, dnia  12.07.2017r. 
RG 6220.3.2017 
 

        ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
       o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Zgodnie z art. 49, 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.23 późn. zm.) w związku z 
art.73 ust.1 , art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.  poz. 
353 ze zm.)                      z a w i a d a m i a m  

że w dniu 11.07.2017r. wszczęte zostało  na wniosek  Firmy TD Projekt Tomasz 
Dąbrowski zam. Bronowo - Zalesie 40, 09-411 Biała  posiadający pełnomocnictwo 
Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku  postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ROZBUDOWA -  
MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ Nr 2970W NOWY DUNINÓW - 
GRODZISKA – GRANICA WOJEWÓDZTWA NA ODCINKU OD KM 0+026 DO KM 
3+945 O DŁUGOSCI 3,919KM.   

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt.1, art. 34, pkt.1, 2, 3 , art. 35 Ustawy dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania 
uwag i wniosków w przedmiocie niniejszego postępowania w formie pisemnej, ustnej 
do protokołu  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym wskazując jednocześnie 30 
dniowy termin ich składania. 

Uwagi  i wnioski należy składać w urzędzie Gminy w Nowym Duninowie ul. 
Osiedlowa 1 w godzinach urzędowania tj  7.00-15.00 w środę 9.00-17.00  

Uwagi  i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy. 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych 
w § 3 ust.1 pkt.60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. , 
poz.71). 

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.1. i 2  ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego 
przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Płocku. 

 Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 
opinii i ewentualnego uzgodnienia. 

Zgodnie z art. 64  ust.4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 



oddziaływania na środowisko, oraz art. 35 § 5 k.p.a. do terminów  załatwienia sprawy 
nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Zgodnie z art.41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swojego adresu: zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego 
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.74 
ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
oraz art.49 k.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy, w publicznie 
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletyn Informacji Publicznej w Nowym 
Duninowie pod adresem: http://bip.ug@nowyduninow.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w  
miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia. 
  Zgodnie z art.49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 
dni  od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Wykaz stron 
1. TD Projekt Tomasz Dąbrowski 

zam. Bronowo-Zalesie 40 
09 -411 Biała 

2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 k.p.a. 
3. a/a 
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