Wójt Gminy Jedlińsk

Jedlińsk, dn. 02.04.2012 r.

RSG.6220.2.2012
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071/ w związku
z art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ust. 4 ustawy z dnia 03 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 2008 Nr 199 poz.
1227/ o wszczęciu w dniu 26.03.2012 r. na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu ul. Wernera 4A postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:
Odbudowa – kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki
Struga Wsolska w km 0+000 – 3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych,
gm. Jedlińsk – etap II b – od 2+632 - 3+650.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu
przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających
z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy,
ul. Warecka 19, pokój 11A.
Postanowienie o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Wójt Gminy Jedlińsk zwrócił się o opinię do w/w organów pismem z dnia
29.03.2012 roku.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku:
www.bip.jedlinsk.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej
19 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Wsola, Wielogóra i Piastów.
Wójt
/-/ Wojciech Walczak

