Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwolerl
Zinreg rowanych
ul. Ks . I. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 59 79 481, fax: (22) 59 79 484
e-mail: gospodar1la.odpadami@mazovia.pl

~t.zow~ze"
serce Polski

PZ-V. 7033.62017 .EW

Warszawa,:;'O maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
post~powania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

administracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz . 1257, z pOin. zm.), w zwiqzku z art. 362 us\. 1 pkt 1, art. 378 us!. 2a pkt 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Oz . U. z 2018 r. poz. 799)

informuj~,

it zostaly zebrane

materialy dowodowe w sprawie wydania decyzji nakladaj'lcej na Generalnego Oyrektora Or6g Krajowych i Autostrad
obowi'lzek polegajqcy na ograniczeniu oddzialywania akustycznego na srodowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku
od granicy wojew6dztwa mazowieckiego do miejscowosci Radziejowice tj. od km 408+753 do km 418+400
(z wyl<jczeniem nowego
w srodowisku na

w~zla

w km 414+955 do km 416+128) , w celu dotrzymaniadopuszczalnych poziom6w halasu

terenach chronionych akustycznie, okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Oz. U. z 2014 r. poz.112).
W zwiqzku z powyzszym

informuj~.

ze z aktami sprawy moi:na zapoznac

Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleri Zintegrowanych
w Warszawie, przy ul. Ks. I. Klopotowskiego 5 (III

pi~tro,

Urz~du

si~

w siedzibie Oepartamentu

Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego

pok6j nr 309) od poniedzialku do pi'ltku w godzinach

od 8°0 do 14°0.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
uwaza

si~

post~powania

administracyjnego, zawiadomienie

za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej i tablicy ogloszeri Urzqd Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w spos6b
zwyczajowo

przyj~ty

przez: Urzqd Miejski w Mszczonowie (Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczon6w), Urz<jd Gminy

Radziejowice (ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice).

Do wywieszenia na tabllcY 09/oszer'! na 14 dni
1. W Urz~dzie Marszalkowskim Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie
2. W Urzlildzie Miejskim w Mszczonowie
3. W Urzlildzle Gminy Radziejowice
Wywieszono dnia .. . ...... . " ........... .. ......... .
Zdj~to dnia ..... . .... ....... .. " .. .. ........ " ... .. ..
Piecz~c Urz~du i podpis .. .... ... ... ."." .... .. .. .

Uprzejmie informuj~. ze:
1) adminislratorem danych osobowych jest Marszalek Wojew6dzrwa Mazowleckiego. dane kontaktowe:
Urz/jd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowleckiego w Warszawie. ul. Jagiellonska 26. 03-719 Warszawa. tel. (22) 5979-100, email :
urzad marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: lumwm/esp;
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