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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 14 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj., Dz. U. z 2018 

r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 14 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 1/2019 Wójta Gminy Dąbrówka 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa Wólka Radzymińska -  Wyszków na działkach 

nr ew. 209/9, 209/8, 208/6, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 206/24, 206/12, 205/3, 205/4 

w miejscowości Karpin, gm. Dąbrówka.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie 

w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Dąbrówka (www.bip.dabrowka.net.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka 

oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Z aktami sprawy w tym z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrówka 

(pokój nr 5) w godzinach pracy Urzędu lub uzyskać informacje pod numerem telefonu (29) 642 82 81. 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 

dnia publicznego ogłoszenia.
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