
 
Płock, dnia 4 sierpnia 2015 r. 
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        Regionalny Dyrektor Ochrony  

        Środowiska w Warszawie 

        ul. Sienkiewicza 3 

        00-015 Warszawa  

 

Dotyczy: wydania opinii nt. przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej 

i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą” 

 

W związku z wnioskiem Gminy – Miasto Płock reprezentowanej przez Pana Henryka 

Tarnowskiego – Wiceprezesa Zarządu firmy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 

przy ul. Podrzecznej 5a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

w/w przedsięwzięcia, zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie 

ewentualnego zakresu raportu w trybie art. 64 ust. 1 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 (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 

1235, ze zm.). Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

Zgodnie z wnioskiem inwestora planowane przedsięwzięcia zostało zakwalifikowane zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) do 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60. 

Organ nie posiada informacji czy przedmiotowa inwestycja będzie finansowana z funduszy 

europejskich. 

 

Załączniki (dla adresata): 

1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

2. karta informacyjna przedsięwzięcia, 

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Adresat, 

2. Wnioskodawca – Pełnomocnik Henryk Tarnowski, 
3. Strony postępowania*,  
4. WKŚ-I a/a 

 
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko - Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. oraz art. 49 KPA Dz.U. z 2013 r., poz 267, ze zm.) 
zostały poinformowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej 
Urzędu niniejszego pisma. 

 


