
WÓJT GMINY
J A K T O R Ó W

96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33
powiat grodziski, woj. mazowieckie

Jaktorów, dnia 23 stycznia 2013r.
ROŚ.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAKTORÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 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, póz. 1227), a także § 3

ust, l pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, póz.

1397) w nawiązaniu do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 98, póz. 1071

z późn. zm.)

zawiadamia się,

że w dniu 23 stycznia 2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na

wniosek Powiatu Grodziskiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marek

Stalmach, zam. ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, w sprawie wydania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy

Pomorskiej w ciągu drogi powiatowej 1515 relacji Kopiska Małe - Maruna - Makówka, na

działkach oznaczonych nr ewid. wg załączonego wykazu położonych w rejonie ulicy

Pomorskiej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów,

Ponadto informuje się, że pismem z dnia 23 stycznia 2013r. znak ROŚ.6220.1.2013

wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska

odnośnie potrzeby sporządzenia oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na

środowisko, dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § l Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji

umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych

żądań.

Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku

dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny

lub obowiązek.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w terminie od 24 stycznia 2Q13r.

do 13 lutego 2Q13r. włącznie w Urzędzie Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33 (pok. nr 7)

w godzinach pracy Urzędu.
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