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Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych 
ul. ks. I. Klopoiowskiego 5, 03-718 Warszawa 
teł. (22) 59 79 481, fax: (22) 59 79 484 
e-maii: gospodarka.odpadami@mazovia.pl 
www.mazovia.pl 

Warszawa, 29 maja 2020 r. 

P2-PI-1.7033.13.2020.SK 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 9, art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), w związku z art. 362 ust. 1 pkt 1, art, 378 
ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z póżn. zm.), 
w związku z wpłynięciem nowego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym zawiadamia się strony 
o prawie do zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
przed wydaniem decyzji. 

Postępowanie to dotyczy zmiany decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 24/18/PZ.E z dnia 12 lipca 
2018 r., znak: PZ-V.7033.32017.DR, w części dotyczącej zmiany terminu realizacji obowiązku z dnia 31 sierpnia 
2020 r. na dzień 31 lipca 2021 r. ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8, 
na odcinku od rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową 
nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków 
i ww. skrzyżowaniem) przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
pod nr tej.: 22 356 38 12 lub pod adresem: halas@mazovia.pi, w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej 
Polski stanem epidemii. Interesanci zobowiązani są do poddania się obowiązkowej dezynfekcji rąk, konieczności 
zakrycia ust i nosa oraz zachowania wymaganego odstępu 2 m od innych osób. Interesanci przyjmowani 
są pojedynczo, co może znacznie wydłużyć czas oczekiwania. 

Uwagi i wnioski można składać osobiście w wyżej omówiony sposób, przez pełnomocnika lub na piśmie pocztą 
tradycyjną, na adres e-maii: halas@mazovia.pl lub adres skrytki ePUAP: /umwm/skrytka, przywołując znak sprawy: 
PZ-PI-I.7033.13.2020.SK, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie informacji Publicznej. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (w zakładce Zawiadomienia/decyzje -> Zawiadomienia 
i obwieszczenia - ł Obwieszczenia i zawiadomienia w zakresie hałasu -> Rok 2020) w dniu 1 czerwca 2020 r. oraz 
na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Gminy Michałowice, Urząd Gminy 
oraz Urząd Gminy Nadarzyn. 

Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-f£N ISO 14001:2015-09, 
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007. PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000. 

serce Polski 
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KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ui. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel, (22) 5979-100, 
email: urząd marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 
1) będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora/sprawowanej władzy publicznej (art. 

6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), 
wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późń.zm.), w celu prowadzonego postępowania 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256, z późń.zm.); 

2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym 
obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji. 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły 

na stronie internetowej https://Liodo.aov.pl). 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania. 

Wywieszono dnia 

Zdjęto dnia 

H,M.A01P^ 

URZĄD GMINY NADARZYN 7 N q l 
Pieczęć urzędu i podpis 05-8-3G- -N a d a r z y n Ah ul. Mszczonowska 24 d/s Ochrcji 

województwo mazowieckie 
.y Środowiska 
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