
UrZ;aJ MaI§ra]łko,"VSkl "łclje\./c,Cjżi\,,,3 i,rla;:o,§it-]cki!]!,]o !i \łvaii3tilWlc
D€|];]rtai,]1a]rt Gospodaritr Odpodanlł. E5li§ji { Pczi{(r:e1,1

żintegrolvanych
tl', l{§. l, l<iopotovJskiego 5, 03-7'lB Warszar""a
tel, i22) 59 79 4B1. iax: (22) 59 79 484
e-majl: gospodarka.odpaciami@maZoVia.pl
www.mazovia,pl

PZ_P1-1,7033. 1 2.2020,Ew

serce polski

Warszawa '", maJa2a2or

oBWlEszczENlE

Na podstawie art. 131, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adrninistracyjnego

(Dz. U z2a20 r. poz,256, zpóżn. zm.), wzwiązkuz art. 155ww, ustawy arazań.362 ust.2aiań..37B ust,2apkl 2

uslawy zdnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (Dz, U, z 2019 r, poz. 1396, z póŻn, zrn-) Marszałek

Województwa Mazowieckrego zawiadamia, źe zostało wniesione odwołanie do Ministra Klimatu od decyzji nr 15l20lPZ,E

Marszałka Wojewodztwa Mazowieckiego (MWM) z dnia 31 ma(ca2a20 r,, znak: PZ-P1-1.7033 12.2a2O.EW. Przedmiotowa

decyzja dotyczy odmowy zmiany decyzji Nr Z5|IB|PZ.E MWM z dnia 12 lipca 2018 r., znak: PZ,V.7033,6.2017.EW,

nakłaclającej na Generalnego Dyrektora Drog Krajowych iAutostiad obowiązek polegający na ograniczeniu oddzialpvania

akustycznego na środowisko drogi ekspresowej SB na odcinku od granicy województwa mazovlieckiego do miejscowoŚct

Radziejowice, w terminie do 31 marca 2020 r., w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotowego obowiązku do dnia

31 grudnia 2a21 r

W związku z powyższym odwolanie wraz z aktami §prawy zo§tało przekazane do Ministra Klimatu

przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w celu rozpatrzenia,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do pLlbliczne.i wiadomości w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie

internelowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Wo,iewództwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób

zwyczajowo przyjęty przez,, |Jrząd Miejski w Mszczonowie (Plac Piłsudskiego 'l , 96-320 Mszczonów), Urząd Gminy

Radziejowice (ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice),

Do oodania do oublicznei wiadomości na 14 dni
1. W Urzędzie Marszałkowskim Wo]ewództwa Mazowieckiego w War§zawie
2. W Urzędzie Miejskim W Mszczonowie
3, W Urzędzie Gminy Radziejowice

wywieszonoonia,..O,Y.,., O5 , d§R§ v,

Zdjęto dnia

Pieczęc Urzędu i podpis., . .,, ... ,,.
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KLAUZULA lNFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że adminiStratorem danych osobovlych J9§t !Vojewódżtwo Mazowieckie, dane kontakiowe: Urząd MarsZałkov/ski

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-71 9 War§zawa, tel (22) 5979,100, en]ai|:

,1.]:.il:]. il:i:]i:!ż:l]t1|!§j__l{;],]];i_i]_\l,:,] r], ePUAP: /umwmlesp, Adrninistrator wyznaczyl in§pektora OĆhrony danYCh, Z ktÓrym mOżna

skontaktować się pod adtesenl e-mail ; i,a:iiśl.i_],l...!]:i ii]. a ii-

panilpana dane osobowe:

1) bedą pnetwalzane na pod§tav/i€ prawnie uzasadnionego lntere§u admlnistratoral§prawQw§nej władzy puŁllicznej (ań, § ust. 1 iit,

e rozporządzenla Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdaia27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony o§Ób fiźYcznYch

w związku z pzetlvarzaniem danych osobo,łl,ch i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dYrektYwY

95/46A/vE (ogóine rozpolządzenie o ochronie dany.h)),,łynikające§o ż Ugtawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o SamoĘadzie

Województwa OIaz usia,Jly z dnia 14 clerwca 1960 r. Kodeks postępovr'ania admini§iracyjnego, W celu prowadzonego

postępowania n§ pod§tawi§ przepisów u§tawy z dnra 27 kwietnia 200'l i,^ Prawo ochfony środowi§ka (Dz, U. z 2019 r, poz, 13§6,

z późn. zm.) olaz ustawy Z dnia 14 czeMca 1960 r, KQdek§ po§tępowania administracyjnego;

2) mogą byc udostępnione podmiotonl uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotsm świadczącym obsłUgę

administracyjno-0rganiZacyjną Urżędu,
3) będą prżechovlywane nie dłuż*,j, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

!Ą/§ranicach i na zasadach opi§anych w pĘepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żadania:

1) CJostępu do §Woich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwazania;

2) wnresienia sprzecilvu wobec przetwarzania, z pzyczyn związanycir z Pani/Pana szcżególną sytuacją;

3) lvniesienia ska.gi do organu naduorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych o§obowy0h (szczegóiy na stronie

inlernetowej ] ] :j.i.:: ..],1 ir!i|i, !j] r ],l]).

Podanie danych a§obowych je§t dobrowolne, jednak w przypadku cofnięcia zgotiy vl momęnc|e przed udzieleniem odPowiedzi może Się

Wiązać t0 E brakiem mcźllwości udzie|enia odpowłedzi,


