
 
 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

 

Warszawa, dnia 4 stycznia 2023 r. 

WOOŚ-II.420.101.2022.MC.3 

 

OBWIESZCZENIE 
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze 
zm.), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przed 
wydaniem stanowiska w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 22 listopada 
2022 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, reprezentowanej 
przez Pana Bartłomieja Ratyńskiego, o zajęcie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji 
przedsięwzięcia określone w: 

 decyzji Regionalnego Dyrektora z dnia 29 lutego 2016 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2015.MW, 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi 

krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów, częściowo 

zmienionej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r., znak: 

DOOŚ-DŚII.4200.34.2016.aj.1, 

 postanowieniu Regionalnego Dyrektora z dnia 22 lipca 2022 r., znak: WOOŚ-

II.4222.16.2021.MC.10, uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi 

ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do 

węzła „Czosnów” (bez węzła) 

zawiadamia Strony, że mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, 

a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego 

mogą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1500, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr: 

22 556 56 45 bądź mailowo pod adresem: hubert.dolegowski@warszawa.rdos.gov.pl, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.  
 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w: 

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie; 

2. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie; 

3. Urzędzie Miasta i Gminy Zakroczym; 

4. Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim; 

5. Urzędzie Gminy Czosnów; 

6. Urzędzie Miasta Płońsk;  
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/podpisano elektronicznie/ 



7. Urzędzie Gminy Płońsk; 

8. Urzędzie Gminy Załuski. 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie   

należy niezwłocznie odesłać na adres:     Wywieszono dnia ….............................. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                                                          

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

lub za pośrednictwem e - PUAP     Zdjęto dnia …........................................ 

 

      ……………………............................................................... 

                                                                                  (pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia) 
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