Minsk Mazowiecki, dnia 2 grudnia 2019 roku
Wojt Gminy Minsk Mazowiecki
111. Jozcfa Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki
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OHWIESZCZENIE

0 wszcz^ciu post(j'powania

Dzialaj^c na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks post^powania administracyjnego {Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. zwane dalej
KPA) w zwi^ku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o

udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
zawiadamiam, iz na wniosek Gminy Minsk Mazowiecki z siedzib^ w Minsku Mazowieckim

przy ul. Chelmonskiego 14 ziozony przez pelnomocnika Pana Jakuba Krawczyka zostalo
wszcz^te post^powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia polegaj^cego na „Przebudowa ul. Willowej w
Podrudziu i ul. Osiedlowej wZamieniu".

Zgodnie z ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) decyzj? o srodowiskowych
uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sii? min. po wczesniejszym zasi^gni^ciu opinii
nast^puj^cych organow:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Warszawie,

- Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim,
- Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie Pahstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Post^powanie w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
posiada szczegolnie skomplikowany charakter. W loku post^powania koniecznym jest
bowiem zasi^gni^cie opinii o ktorych mowa powyzej oraz zapewnienie stronom czynnego

udzialu w kazdym stadium post^powania poprzez mozliwosc zapoznania si? z dokumentacj^

sprawy. Wobec powyzszego, zgodnie z art. 36 KPA informuj?, ze rozstrzygniecie sprawy
nast^pi do dnia 28 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminow zalatwiania spraw nie wlicza si? terminow
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych czynnosci, okresow
zawieszenia post?powania oraz okres6w opoznien spowodowanych z winy strony z przyczyn
niezale^ych od organu.

Jednoczesnie informuj?, ze zgodnie z art. 10 § 1 KPA stronom przysluguje mozliwosc
czynnego udzialu w post?powaniu w kazdym jego stadium. Z dokumentacj^ sprawy mo^a

zapoznac si? w siedzibie Urz?du Gminy Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14 — pok. 11
w godzinach urz?dowania, tj. poniedzialek 8.00-18.00, wtorek- czwartek 8.00-16.00, pi^tek
8.00-14.00.

Dor?czenie obwieszczenia uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia niniejszego obwieszczenia.
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