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Jedlińsk, dn. 19.04.2018r.

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
Na podstawie art. 33 ust.1, art.59 ust.1 pkt.1 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
2017 poz.1405/
zawiadamiam osoby zainteresowane o wszczęciu
postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych z
infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 128/18, 128/21, 128/28 w m. Gutów gmina
Jedlińsk.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 6.04.2018r. na wniosek zakładu Autoczęści Michał Jagodziński, 26-660 Jedlińsk, Gutów 4c. Do wniosku został załączony raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Raport środowiskowy wraz z dokumentacją został przekazany do uzgodnień do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
- Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu.
oraz do zaopiniowania do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.
Zgodnie z art.79 ust.1 wyżej cytowanej ustawy ooś postępowanie prowadzone jest z udziałem
społeczeństwa.
Wójt Gminy Jedlińsk jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag
i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z w/w organami.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z
dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 22.04.2018r. do
22.05.2018r.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy,
ul. Warecka 19, pokój 4. 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. Dane o wniosku i raporcie zostały umieszczone w publicznie
dostępnym wykazie na stronie BIP Urzędu Gminy w Jedlińsku: www.bip.jedlińsk.pl .
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą oceny z
udziałem społeczeństwa określoną w ustawie ooś poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku: www.bip.jedlińsk.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku i w sołectwie Gutów.

Wójt
/-/ Kamil Dziewierz
Do wiadomości:
1. Sołtys Gutowa z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres
14 dni i odesłanie do Urzędu Gminy w Jedlińsku z adnotacją o okresie obwieszczenia.

