Wójt Gminy Jedlińsk
Jedlińsk, dn. 13.02.2012 r.
RSG.6220.6.2011

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o
zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji: Regulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz
układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800gm.Jedlińsk.
Informuję, iż w toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie z 3.02.2012r
WOO-II.4242.10.2012.MB
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu – opinia sanitarna z
24.01.2012r. ZNS.713-4/12.
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. 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 do dnia 6
marca 2012r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do 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 oraz w sołectwie Piastów, Gutów i
obwieszczenie poprzez Urząd Gminy w Zakrzewie.
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Urząd Gminy w Zakrzewie
26-652 Zakrzew
Dot. postępowania w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji pod nazwą
„Regulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Radomki w km
43+500 – 46+800 gm. Jedlińsk”. Inwestycja obejmuje również teren Gminy Zakrzew.

Wójt Gminy Jedlińsk w oparciu o art. 49 KPA prosi o podanie do publicznej
wiadomości obwieszczenia o zakończeniu postępowania w w.w sprawie na okres 14 dni.
Proszę o pisemne potwierdzenia okresu podania do publicznej wiadomości.

