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URZĄD MIASTA ŻYRARDoWA
Pl. Jana Pawła II Nľ 1 96-300 Żyrardőw tel 46 858-15-00 fax: 46 858-l5-11
www.zyraľdow.pl, www.bip.zyĺardow.pl

Urząd Miasta
Żytardowa
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ochrony Środowiska w łľaľszawie
Delegatuľa w Płocku
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3 Maja 16

09-402 Płock

W nawiązaniu do Państwa pisma Nĺ PL-IN.7024.l2.20l7.IRz dnia 3 maľca 2017 roku
w sprawie wykonania kontľolnych pomiarów hałasu emitowanego z obwodnicy Miasta Żyrardowa

tj. drogi krajowej nĺ 50, podajemy poniżej adresy nieruchomości zlokalizowanych na teľenie
chĺonionym akustycznie:
-

ulica Bajkowa 11,

- ulica

Boľówkowa

14,

ŕ

/

- Wypoczynkowa 92.

Bardzo pľosimy o możliwie szybkie pľzepľowadzenie wizji w terenie na proponowanych
nieruchomościach pod kątem zakwalifikowania ich jako punktów pomiaľowych.
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Do wiadomości:
Pan Jerzy Naziębło _ RađnyRMŻ
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Monika Rogowiecka-Lasota
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sTARosTwo PowIATowE w ŻYRARDoWIE

ul' Limanowskiego 45,96-300 Ż5,rardőw, tel. (46) 855 37 17, fax. (46) 855 20
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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.61 $1 i 4 ustawy z dnia 14 częr:wca 1960r. Kodeks postępowąnia administracyjnego
(Dz. U. z 2076r', poz. 23 z pőźniejszymi zmianami), w nawiązaniu do przedłożonego wniosku z dnia 30 maľca

2017r, (data wpýwu do tut. starostwa 03 kwietnia 2OI7r.) doĘczącego zmiany decyzji StarosĘ Powiatu
Żyrardowskiego znak: oŚ.624l.2.20l4.MD

z

dnia

l0 maľca 2O15r., w

Kľajowych i Autostrad oddział w Warszawie 00-87 4 Warszawa, ul. Wronia

której to Genęralny Dyrektor Dľóg

53 ,

został zobowiązany do ograniczenia

oddziaĘwania obwodnicy Żyľardowa w ciągu drogi kľajowej Nľ 50 od km 0+000 do km l5+l00 na środowisko
akustyczne, Starosta Powiatu Żyrardowskiego wszczyna, postępowanie administľacyjne w celu:

a)

zmiany terminu wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych w ciągu obwodnicy Żyrardowa
(punkt I decyzji);

b)

zmiany terminu wykonania skuteczności ekľanów akusýcznych (punkt 2 podpunkt 2 decyzji).
Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia Stľony

mogą

ze

przeztut' organ dokumentami w pľzedmiotowej spľawie
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S

otľzvmuia:
1'Generalny Dyrektor Dľóg Ifuajowych i Autostrad oddział w Waľszawie, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa.
2.Geneľalna Dyrekcja Dróg I*ajowych i Autostrad oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
3. A/a.

Do wiadomości:
l.wójt Gminy Radziejowice,96-325 Radziejowice, ul. Kubickie go 10 (z prośbąo wywieszenie na tablicy ogłoszeń).
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l. 3 Maja 16.

