Grodzisk Mazowiecki, dnia: 04.08.2011r.
OŚ.6220.32.22.2011
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
w przedmiocie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397), w nawiązaniu do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.),
zawiadamia się,
że w dniu 04 sierpnia 2011r. do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul.
Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719
na terenie gmin Milanówek i Grodzisk Mazowiecki, powiatu grodziskiego, województwa
mazowieckiego zostały przesłane pisma, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim, zawierające wnioski, uwagi oraz protesty w przedmiocie sprawy, celem wykorzystania
przy opracowywaniu raportu oddziaływania na środowisko.
Ponadto informuje się, że pismem z dnia 31 maja 2011r. znak: OŚ.6220.32.2.2011 wystąpiono do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Paostwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla w/w inwestycji.
Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnid stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwid im
wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądao.
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 zapoznad się z dokumentacją dotyczącą sprawy, w Wydziale Ochrony Środowiska
i Spraw Wsi Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32a pok. nr 10 i 14, w
godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 800 – 1800 w pozostałe dni w godzinach 800 –
1600.
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