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Jedlińsk dnia 11.04.2011r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
Postępowania Administracyjnego – tekst jedn. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.
w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2009r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U.z 2008 r. nr 199 poz. 1227)
zawiadamiam:
że w dniu 28.03.2011r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Jedlińsk
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości
Klwaty, gm. Jedlińsk.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w
tut. Urzędzie pok. 11a w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego
zawiadomienia, ewentualnie składać wnioski i uwagi.

Otrzymują:
1. Gmina Jedlińsk.
2. Właściciele nieruchomości sąsiadujących
z terenem inwestycji w trybie art. 49 kpa
wykaz w aktach urzędu.
3. a/a.
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1. Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
Ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
26-617 Radom
ul. Aleksandrowicza 5

Na podstawie art. 64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008r. nr 199
poz. 1227) przesyłam wniosek Gminy Jedlińsk
o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie drogi gminnej w miejscowości Klwaty, gmina Jedlińsk.
Proszę o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określenia
ewentualnego zakresu raportu.
Dla terenu inwestycji nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
W załączeniu:
1. Wniosek Inwestora.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
3. Wypis rejestru gruntów – 1 str.
i informacja z rejestru gruntów
2 str. - stanowiące wykaz stron postępowania.
Do wiadomości:
1.Gmina Jedlińsk.
2. Właściciele nieruchomości sąsiadujących
z terenem inwestycji w trybie art. 49 kpa,
wykaz w aktach urzędu.
3. a/a.

