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Jedlińsk, dn. 13.02.2014 r.

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /t. j. Dz. U. 2013r. Nr 267/ zawiadamiam o zakończeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:
budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80
tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.
Informuję, iż w toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - pozytywną opinię sanitarną z
8.04.2013r. znak ZNS.713-2/13.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem z dnia
31.07.2013r. znak WOOŚ-II.4242.76.2016.BS najpierw odmówił uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia. Natomiast po częściowej zmianie założeń inwestycyjnych i
przedłożeniu przez inwestora jednolitej wersji raportu RDOŚ w Warszawie uzgodnił
realizację
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W toku postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa zarówno strony
postępowania, jak i zainteresowani mieszkańcy ( wsi Piaseczno, Jedlińsk) oraz właściciele
działek położonych w rejonie planowanej inwestycji złożyli zbiorowe protesty – pisma z dnia
15.04.2013r. i 20.01.2014r. ( 2 pisma) przeciw wydawaniu pozytywnej decyzji
środowiskowej i budowie kurnika w proponowanej lokalizacji. Organ prowadzący sprawę
dokona analizy tych stanowisk oraz innych dowodów przy wydawaniu decyzji.
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest przed
wydaniem decyzji do umożliwienia wypowiedzi stron co do zebranych dowodów oraz
zgłoszonych żądań. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 , zgodnie
z art. 74 ust.3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje dokonane w drodze obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Informuję, iż z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w
Jedlińsku przy ul. Wareckiej 19, pok. 11A. i zgłaszać swoje uwagi w terminie 7 dni od
doręczenia zawiadomienia.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości
poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Jedlińsku: www.bip.jedlinsk.pl, oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku oraz w sołectwie Piaseczno i Jedlińsk.
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