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WojewodaMazowiecki, daałającnapodstawieart.33 u.st.1, w nviąglru zart.88 ust. 1 pkt 1 iw
anriąrk.' zart.90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdaernika 2008 r. o udostępnianiu informacji 9
środowisku i jego ochronie, udziale społeczer[stwaw ochronie środowiska otaz .o ocenach
odc1ziaływaniana środowisko (D,.U. Nr 199, poz. 12f7) informujQ.,Żę w dniu 08.07.2010r.
wszcżęto na wniosek Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad reprezentowanego
przez pełnomocnika postępowanie o wydanie decyz1i o pozwoleniu na budowę dla
budowa autostrady Af Ea odcini<u od granicy wojewÓdztwa
przedsięwzięcia
-w &{lul
łÓdzkiego/mazowieckiego w km 411+465'80 do węzła Konotopa tz węzłenn}
- Ąf5+653,00.
456+239,67_ odcinek Cl km 411,+465,80
Mając na uwadze, Że plartowana działalnośÓzalicza się do przedsięwzięc mogapycl:
z11aazącooddziaływać na środowisko prrystąpiono clo ponownego przeprouiadzenta ocem/
oddziĄwania na środowisko.
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przedmiotowej inwesrycji jesi lilojewo da t,tIazowieckl. zaś orgafient
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postanowienia w sprawie uzgodnierria r'var-unkorą,
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Dyrelilor Ochrony Srodowiska w Warszawre.
Jednocześnieinformuję wszystkich zainteresowanych o moziiwosci zapozrftnla S1ę 7
niezbędną dokumentacją sprawy' mozliwości składarriauwag i wnioskÓw w fqrmie pisemnej,
eleklronicznej i ustnej do protokotu, w terminie od 11.08.2010r. do 31.08.2010r. w Wydziale
Infrastrutrturyi Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewodzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy
315,00-950 Warszawa,pokÓj tu 607 od pon..pt:w godz. 12.00-]6.00).Złoionę uwagi i wnioski
zostaną roryatfone przez Regionalnego Dyrek'tora ochrony Środowiska w Warszawie przed
warunkÓw realizacj i przedmiotowego przedsięwzięcia.
uzgodnieniem
Zgodnie zatt.35 cytowane.iustawy informuje się, ze uwagi i wnioski złozone po upływie
teiminu, o ktÓrym mowa wyżej, pozostawia się bez roryoznania.
. Jednocześnie
informuj8, Że w dniu 12.08.2010r.,o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej
ru 9 Urzędu Gminy w Wiskitkach p'z,y ul. Kościuszki1,96-315 Wiskitki. odbędzie się rozprawa.
adrninistracyjna otwarta dla społecze stwa, na ktÓrą zapraszaITLws7ystkich zainteresowanych.
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