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Jedlińsk, dn. 28.03.2013 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
Na podstawie art.49 kpa, art. 30, art.33ust.1 i 9, 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 /t. j. Dz.
U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm./
zawiadamiam
strony i osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny 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.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 5.07.2012r. na wniosek Pani Moniki
Prus zam. Piaseczno 3, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Pińkowskiego zam.
ul. 1 Maja 20, 99-300 Kutno.
Inwestor w dniu 5.02.2013r. przedłożył raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
a w dniu 11.03.2013r złożył uzupełnienie dokumentacji ( na wezwanie Wójta Gminy
Jedlińsk). 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 Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Raport
środowiskowy został przekazany do w/w organów w dniu 13.03.2013r.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z
dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od ogłoszenia
niniejszego zawiadomienia, tj. od 8.04.2013r. do 30.04.2013r.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy,
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.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 , zgodnie z art. 74 ust.3
ustawy ooś niniejsze zawiadomienie – 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 zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
publicznego ogłoszenia.
Informuję, iż w sprawie planowane jest przeprowadzenie rozprawy administracyjnej
otwartej dla społeczeństwa w dniu 30.04.2013r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19. Stronom postępowania przysługuje prawo
udziału w wyznaczonej rozprawie osobiście lub przez pełnomocnika oraz możliwość
wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów w sprawie.
Zgodnie z art. 94§1 kpa nieobecność na rozprawie stron należycie zawiadomionych nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
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