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z dnia 1§ listopada 2S'19 l

oBWlE§zcz§Nl§

§ejrni k Województwa Mazowie*kiego

ne p6d§tawie ań. 119 ust.2a ustav,,.y z cJrria ?7 kwieinia 200'1 r. Prawn oclrronY Środowiska

{Da. U, z 2§j§ r, pCIz, 13S6, z póżn, zm.) infcrmuje o sporząelaeniu prnjektu uelrwaty

Śejmiku Województwa Mazo*rieckiego w sprawie okleSlenia pro§ramu cchranY sraciolviska

przed hałasem dia t§renów poz* aglameracjami, o ktarych mówa w art, J7§ ust. 1 ustalvY

prawo §chr§ny *rodcr,viska, tj. obsearow drog krajowych z§llczany§h ejn r:biektÓw, ktcrYch

eksploatacja mOze powodowac n*gatywne oddziaływanie akustyczne.

Projekt jest dostepny w fornrie zapi§U el*ktronicrneg() na stronie inte rneiorvej wr,vw.mazovia.pl

w zakładce Konsulta*je społeczne §raz rv wersji papierowej w siedzibie DeParlanr*ntu

Gospodarki odpadami. §misji i Porwołeń żirrtegrowanych Llrzędi": Marseałkołvskiego

Wojerłłodztwa Mszowieckiego w Warseawie. ul. ks. l_ Kł*pot*wskiego 5, 03 * 718 \llarsaawa

{llI piętro, poko1 309, od poni*działku do piątku w godzinach §:00-15:00}"

Wsryscy zainteresclvani mnga skłaciac uwagi i wnioski do projektu uchrł;ałY w terminie

od dniaż§ listapada żSl§ r. do dnia 27 grr-ldnia 2019 r,:

1) w folmie pisenrnej na acires. Urząd Marszałkowski Vr/oj*wocjetwa Maeawleckiego

w Warszar,vie, Departament Gospodarki Odpadami, f n,:isji i Pnzwolcti

Ztnt*gr*lvanycli, ul. ks 1. Kłopatow*kiego 5, 03_71§ l\larszalva,
2} ustnie do pratokołu:
3) za pgmocą śrockow }<omunikacjt el*ktronicznej_ ber koniecano*ci oPa{rywanta

ich kwalifikowanym padpisem elektronicanym, n§ aclres,

halas@mazovia. pl

firganem właściwynr ,co rorpatrzeni* ullla§ i wnioskctv j**t §ejmjk Wojev,'Ództwa

lrilazovrieckiego,

jednocze§ni* informuje. żę w cJniu 3? listop*da ?S"łS r. c g*de, 11,§S i,v siedzlbie

lftlot*wodzkł*§o ośr*dka Ri.iclru Drogc,ł*go v§ *iechantwie {u]. |VJl*czarska Ż7,

0s_400 Ci*chanówi oran w clniu 3 grł.:tlni* ?tl'l§ r. * g*rtz, J'§.t]S v* sier:i:ibig §*iegaiury

Uraetlu l\,Ąai-seałkowskiegł Wo3eln**dztwa lrdazowieci<iego w R*cismiu {ul. Kosciuszki 5a.

2s_§00 RadornJ olóe W dniu § grudrria 2§l§ r. o godz, 11.00 w siedzibig Urzedu

Marslałkovłskiego W*jewodztrva li{aeowi*cklego w \§arsx*wię (lrl, Jagiellonska 36.

CI3-?1§ Wars;awai odLędq sie spotkania x rnieszkańcami i przedstawicielami gmin

crar, powiatów znajdujących się w zasiegu działania programu r,v ramach prowadeonych

konsultacli społ*czt"lych.
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