
Powyższe obwieszczenie zamieszczono w BIP 

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  

 

Kałuszyn, 27.09.2012 r. 

 

ROS.6220.4.2012 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust.1, 

art. 30, art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) – zwanej dalej 

„ustawą ooś”, Burmistrz Kałuszyna  

zawiadamia, 

 

że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa 

Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o z siedzibą ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

,,Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża nieruchomości stanowiącej działkę nr 

439/3 położoną w miejscowości Olszewice”, został złożony raport o oddziaływaniu na 

środowisko, w związku z powyższym  

 
rozpoczęto procedurę oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Zawiadamia się również, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięcia Strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie 

dokumentacją oraz wypowiedzieć się pisemnie lub ustnie do protokołu, co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, pokój nr 6 

w godzinach 9
00

-15
00

, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, 

czyli od 28.09.2012 r. do 18.10.2012 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Burmistrz Kałuszyna. 

  

Stosownie do art. 77 ust. 1 „ustawy ooś” Burmistrz Kałuszyna skierował raport o 

oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w celu zaopiniowania. 
 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz 

Kałuszyna. 
 

 

 

 

 

 


