Warszawa, 23 maja 2019 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-II.7820.1.3.2015.MS1(RF) zm.
Z A W I A D O M I E N I E
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1
i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 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 2018 r. poz. 2081) informuję, że w tutejszym organie toczy
się postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 7/II/2018 z dnia
13.03.2018 r., zmienionej decyzją Nr 47/II/2018 z dnia 15.11.2018 r., o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” – węzeł
„Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700”.
Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Pawła Ostapiuk.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem
właściwym
do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy,
możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu,
w terminie 29 maja 2019 r. – 28 czerwca 2019 r., w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 Punkt
Obsługi Klienta, pon. - pt. w godz. 8.00-16.00).
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie
terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/
Otrzymują:
tablica ogłoszeń
- MUW
- Urząd Gminy Wiązowna
- Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
- Urząd Miasta Sulejówek

Na tablicy ogłoszeń wywieszono dnia ………………………..……….
zdjęto dnia …………………………..……...
Na stronie internetowej BIP urzędu wywieszono dnia …………….…...
zdjęto dnia ……………….…….
…………………………….
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