Mińsk Mazowiecki, dnia 23 lutego 2021 roku
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Rl.6220.2.1.2020.EK
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm. ) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 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 2020 r.,
poz. 283 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania i społeczeństwo
że w dniu 23 lutego 2021 r. z urzędu została sprostowana omyłka w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 15 grudnia 2020 roku znak Rl.6220.1.2.2020.EK, w następujący sposób: w
sentencji decyzji w ust. I rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: lit a skali
przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych
rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
zmienia się zapis z:
,,( ... ) Inwestycję planuję się wykonać technologią przewiertu sterowanego ( ... )"
na zapis
,,( ... )Inwestycję planuję się wykonać metodą wykopu otwartego( ... )"
W sentencji decyzji w ust. 1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: lit a skali
przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych
rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, błędnie wpisano, że inwestycja będzie wykonywana
technologią przewiertu sterowanego. Natomiast z pkt 3 karty informacyjnej przedsięwzięcia - Rodzaj
technologii jednoznacznie wynika, że „Sieć wodociągowa magistralna o długości 1,20 km, wykonana
zostanie ( ... ) metodą wykopu otwartego z rur PE-HD SDRl 7 PEI 00 o 0 315 mm, o połączeniach
zgrzewanych doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Sieć ułożona będzie na średniej
głębokości ok. 1, 7m ( ... )"
Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk
Mazowiecki (pok. 11 ), mieszczącej się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, w
godzinach urzędowania tj. poniedziałek 8°0-17°0, wtorek - czwartek 8°0- 16°0, piątek 8°0- 15°0.
Od niniejszego postanowienia stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Siedlcach w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za
pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.
Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia następnego od
publicznego ogłoszenia.

