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Jedlińsk, dn. 18.08.2014 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.49 kpa, art. 30, art.33, art.36 oraz 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 / Dz. U.
z 2003r. poz. 1235 ze zm. zwana dalej ustawą ooś/ zawiadamiam strony i osoby
zainteresowane o dalszych czynnościach w postępowaniu administracyjnym i prowadzonej
ocenie oddziaływania na środowisko 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.
W toczącym się postępowaniu Wójt Gminy Jedlińsk podawał do publicznej wiadomości
informacje o sprawie ostatnio w obwieszczeniu z dnia 16.06.2014r.
Poniżej podaje się do publicznej wiadomości informacje o kolejnych czynnościach
administracyjnych w sprawie.
W dniu 9.07.2014r odbyła się rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa w trakcie
której Pełnomocnik inwestora zobowiązał się do niezwłocznego przekazania dodatkowych
wyjaśnień do raportu. Na wezwanie tut. Urzędu pełnomocnik inwestora w dniu 13.08.2014r.
przedłożył dodatkowe wyjaśnienia do treści raportu.
Mając na uwadze powyższe (dodatkowy materiał dowodowy w sprawie) zawiadamiam
wszystkich zainteresowanych o nowym 21 dniowym terminie zapoznania się z dokumentacją
sprawy, składania uwag i wniosków , tj. od 21.08.2014r. do 10.09.2014r.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul.
Warecka 19, pokój 11A. a także składać uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być
wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 w/w ustawy
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Stosownie do art.10 KPA organ prowadzący sprawę winien przed wydaniem decyzji
umożliwić stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż z aktami niniejszej sprawy strony mogą zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Jedlińsk, pok. 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7dni od
otrzymania niniejszego zawiadomienia. 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. Zgodnie z art. 49 kpa obwieszczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie działając na podstawie art. 36§2 KPA informuję, iż z uwagi na
uwarunkowania związane z uzupełnianiem dokumentacji oraz skomplikowany charakter
sprawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi do dnia 20.09.2014r.
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