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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 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 
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawq ooś” oraz art. 49 
i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm. - dalej k.p.a.} Wójt Gminy Karniewo

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 27.12.2022 roku, na wniosek Pani Anny Krzyżanowskiej przedstawiciela 
WPM MOSTY Sp. z o. o. Budownictwo Sp. k. Pełnomocnika działającego w imieniu 
Inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, 
ul. Mińska 25, 03 - 808 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na: Rozbudowie drogi krajowej DK 57 na odcinku od km 168+482 do km 
170+928 w ramach realizacji zadania: „Poprawa BRD w województwie mazowieckim 
na DK 57 na odcinku Obiecanowo - Maków Mazowiecki”.

Wobec powyższego zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) organ 
administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie 
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 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 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o decyzjach i innych 
czynnościach organu administracji publicznej, może nastąpić w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
właściwego organu administracji publicznej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać 
się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia 
w siedzibie Urzędu Gminy Karniewo, ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo, pokój nr 9 (pon. - pt. 
wgodz. 800 — 1600).

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 
ooś, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 



Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim oraz 
do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy 
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych 
uzgodnień.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), 
przedsięwzięcie zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko - § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 75 ust. 4 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 z późn. 
zm.) organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 
Karniewo, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez 
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Karniewo i Urzędu Miasta 
Maków Mazowiecki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karniewo i Urzędu Miasta Maków 
Mazowiecki oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach, w których planowana jest 
inwestycja.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 
zostało udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karniewo 
w dniu 29.12.2022 r.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 ustawy kpa w związku z 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.

2. A/a.
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