Wójt Gminy Jedlińsk
RSG.6220.8.2016

Jedlińsk, dn. 21.06.2016 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
Na podstawie art.49 kpa, art. 30, art. 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 2016 poz. 353/
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 polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”,
położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie
radomskim.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.04.2016r. na wniosek EKO 2 Sp.z
o.o. Droszewo 7a 11-300 Biskupiec reprezentowanej przez Henryka Górnego.
W toku postępowania Wójt Gminy Jedlińsk wydał następujące postanowienia:
- RSG.6220.8.2016 z dnia 10.05.2016r określające obowiązek sporządzenia raportu
środowiskowego i jego zakres
- RSG.6220.8.2016 z dnia 9.06.2016r. zawieszające postępowanie administracyjne
- RSG.6220.8.2016 z dnia 20.06.2016r. podejmujące postępowanie po przedłożeniu przez
Inwestora w dniu 17.06.2016r. raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport
środowiskowy został przekazany do uzgodnienia do RDOŚ w dniu 21.06.2016r. 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 Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z
dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w 21 dniowym terminie od 6.07.2016r.
do 27.07.2016r.
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
zarówno w trybie art. 49 kpa jak i zgodnie z procedurą oceny z udziałem społeczeństwa
określoną w ustawie ooś poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Jedlińsku: www.bip.jedlinsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Jedlińsku i w sołectwie Kamińsk.
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