
OŚ.6220.3.2016    Sobienie-Jeziory, dnia 16.02.2018 r. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Sobienie-Jeziory informuje: 

1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

2. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem 

społeczeństwa 

3. że przedmiotem decyzji jest przedsięwzięcie  polegające na wydobywaniu kopaliny piasków z terenu 

działki nr ew. 194 w miejscowości Dziecinów 

4. że organem właściwym do wydania decyzji jest: Wójt Gminy Sobienie-Jeziory 

5. że organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest: Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie 

6. że organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest: Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Otwocku 

7. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem z załącznikami,                 

z przedłożonym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniem raportu, 

postanowieniem uzgadniającym i opinią, które są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy,                               

ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory, pok. Nr 5  

8. o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 20.03.2018 r. 

9. że organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sobienie-Jeziory 

10. że uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

a) w formie pisemnej w Urzędzie Gminy, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory lub 

przesyłać pocztą na adres j.w. 

b) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy, pok. Nr 5 

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres: gminasj@gminasj.pl 

11. że sposób rozpatrzenia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa zostanie zawarta                

w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

12. że nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej 

13. że nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania 

14. że uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia 

 

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory 

      (-) Stanisław Wirtek 

 


