Wójt Gminy Jedlińsk
RSG.6220.4.2012

Jedlińsk, dn. 8.01.2014 r.

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
Na podstawie art.49 kpa, art. 30, art.33ust.1 i 9, art.36 oraz art.79 ust.1 ustawy z dnia
03 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 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm./ zawiadamiam strony i osoby zainteresowane o dalszych
czynnościach w postępowaniu administracyjnym i prowadzonej ocenie oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do
chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109
w miejscowości Piaseczno.
W toczącym się postępowaniu Wójt gminy Jedlińsk podawał do publicznej wiadomości
informacje o sprawie ostatnio w obwieszczeniu z dnia 30.09.2013r.
Poniżej podaje się do publicznej wiadomości informacje o kolejnych czynnościach
administracyjnych w sprawie.
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 4.10.2013r. znak
WOOŚ-II.4242.76.2013.BS uzależnił ponowne uzgodnienie w przedmiotowej sprawie
(inwestor przedłożył uzupełnienie do raportu zmieniając założenia w zakresie wentylacji,
lokalizacji silosów paszowych, lokalizacji wrót wejściowych) od przedłożenia ujednoliconej
wersji raportu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu po zapoznaniu się ze zmianami
założeń inwestycyjnych w piśmie z 14.10.2013r. podtrzymał swoje dotychczasowe
stanowisko wyrażone w opinii sanitarnej ZNS.713-2/13 z dnia 8.04.2013r.
3. Na wezwanie tut. Urzędu pełnomocnik inwestora w dniu 24.12.2013r. przedłożył
ujednoliconą wersję raportu.
4. Wójt gminy Jedlińsk przy piśmie z dnia 3.01.2014r. znak RSG.6220.4.2012 wystąpił do
RDOŚ w Warszawie z wnioskiem o ewentualne ponowne uzgodnienie w oparciu o jednolitą
wersję raportu.
Mając na uwadze powyższe (dodatkowy materiał dowodowy w sprawie) zawiadamiam
wszystkich zainteresowanych o nowym terminie 21 dniowym terminie zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków , tj. od 13.01.2014r. do 3.02.2014r.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul.
Warecka 19, pokój 11A. a także składać uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być
wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 w/w ustawy
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 , zgodnie z art. 74 ust.3
ustawy ooś niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku:
www.bip.jedlinsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, w sołectwach
Piaseczno i Jedlińsk. Zgodnie z art. 49 kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od publicznego ogłoszenia.
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