Wójt Gminy Jedlińsk

Jedlińsk, dn. 30.09.2013 r.

RSG.6220.4.2012
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.49 kpa, art.79 ust.1 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 ze zm./ informuję strony i osoby zainteresowane w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego
przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid.
109 w miejscowości Piaseczno o aktualnych czynnościach podejmowanych w sprawie.
1. Postanowieniem z dnia 31.07.2013r. znak WOOŚ-II.4242.76.2016.BS RDOŚ w Warszawie
odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (postanowienie zamieszczone w
BIP http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa ).
2. Pełnomocnik inwestora wystąpił ( pismo z dnia 31.07.2013r.) do Wójta Gminy Jedlińsk z
wnioskiem o zawieszenie postępowania, ze względu na planowaną zmianę uwarunkowań
przedsięwzięcia ( zmiana systemu wentylacji) i związaną z tym zmianę dokumentacji.
3. Z uwagi na sprzeciw stron postępowania pismo z dnia (31.08.2013r.) Wójt Postanowieniem
z 10.09.2013r. znak RSG.6220.4.2012 odmówił zawieszenia postępowania. Na postanowienie
to nie służy stronom zażalenie; może być zaskarżone (art.142 KPA) tylko w odwołaniu od
decyzji.
4. Pełnomocnik inwestora przedłożył (pismo z dnia 17.09.2013r.) do Wójta Gminy Jedlińsk
wniosek i zmianę dokumentacji w zakresie wentylacji, lokalizacji silosów paszowych,
lokalizacji wrót wejściowych.
5. Z uwagi na wystąpienie nowych dowodów w sprawie tut. organ przekazał wniosek i
uzupełnioną dokumentację do RDOŚ w Warszawie(pismo z dnia 24.09.2013r) i Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu (pismo z dnia 25.09.2013r.) celem ewentualnego
ponownego zajęcia stanowiska.
Dalsze postępowanie prowadzone będzie zgodnie z procedurą oceny oddziaływania na
środowisko określoną w w/w. ustawie po zajęciu stanowisk przez RDOŚ w Warszawie i PIS
w Radomiu.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy
ooś niniejsze
obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku:
www.bip.jedlinsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, w sołectwach
Piaseczno i Jedlińsk. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy, ul. Warecka 19, pokój 11A. a także składać uwagi i wnioski.
Zgodnie z art. 49 kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
publicznego ogłoszenia.
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