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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131, art. 49 j 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. 2a oraz

art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

zawiadamiam o wniesieniu odwołania od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 18/20/PZ.E z dnia

24 lipca 2020 r., znak: PZ-Pl-1.7033.1 3.2020.SK. Ww. decyzją Marszałek Województwa Mazowieckiego odmówił zmiany

swojej decyzji nr 24/18/PZ.E z dnia 12 lipca 2018 r., znak: PZ-V.7033.3.2017.DR, w części dotyczącej zmiany terminu

realizacji obowiązku 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) z dnia

31 sierpnia 2020 r. na dzień 31 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 133 Kpa odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Ministra Klimatu przy piśmie

z dnia 12 sierpnia 2020r. w celu rozpatrzenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (w zakładce Zawiadomienia/decyzje > Zawiadomienia

i obwieszczenia > Obwieszczenia i zawiadomienia w zakresie hałasu Rok 2020) w dniu 16 sierpnia 2020 r.

i na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Gminy Michałowice, Urząd Gminy

Raszyn oraz Urząd Gminy Nadarzyn.
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Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN 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.
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