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96-313 Jakiotów, ul. Warszawska 33
powiat grodziski, wo). mazowieckie

ROŚ.7624.1.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów

o udziale społeczeństwa

z dnia 14 sierpnia 2012r.

Na podstawie art. 33 ust. l ustawy z dnia 3 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 2008 r. Nr 199, póz, 1227, z późn. zm.) - zwanej dalej
ustawą OOŚ,

informuje

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie zbiornika malej retencji pełniącego również funkcję rekreacyjno-turystyczną i
przeciwpowodziową, wyciągu narciarstwa wodnego oraz stałego pola namiotowego na
działkach o nr ewid. 372 i 373 w miejscowości Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 11 maja 2012r., na wniosek
Pani Aldony Kowalskiej.

Na podstawie art. 79 ust. l ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w
postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu".

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. l ustawy OOŚ, informuję o możliwości zapoznania się z
niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wraz z
załącznikami, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Maź., opinią
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem Wójta Gminy
Jaktorów oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego streszczeniem
w języku niespecjalistycznym) oraz możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33 (pok. 7), w godzinach pracy
Urzędu (tj. poniedziałek: 9°°-1800, wtorki, środy, czwartki: 8°°-1600, piątki: 800-150(ł), w terminie
21 dni tj. od 16 sierpnia 2012r. do 6 września 2012r. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i
wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ust. l ustawy OOŚ decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie
wydaje się po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku
Maź. i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganej opinii i uzgodnienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaktorówr (bip.jaktorow.pl) oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33.


