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OBWIESZCZENIE 

 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 21 ust.1, art. 30, art. 33 ust. 1 

w związku z 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. z 2016 r., poz. 71) zawiadamia się, że Burmistrz 

Kałuszyna w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy 

Kałuszyn, z siedzibą w Kałuszynie przy ul. Pocztowej 1, zmierzającym do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym” realizowanego na działkach o numerach: 225/2, 

225/3, 234, położonych w miejscowości Garczyn Duży, gm. Kałuszyn: 

 

 uzyskał postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: 

WOOŚ-II.4240.893.2016.IA.3 z dnia 14.07.2016 r. w którym wyraził on opinię, że nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 

przedsięwzięcia (dostępne na stronie internetowej organu: 

http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa); 

 uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku 

Mazowieckim, znak: ZN.4510.40.1.2016 z dnia 22.06.2016 r., że przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane; 

 wydał 18.07.2016 r. postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko; 

 zgromadził cały materiał dowodowy w sprawie. 

 

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, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań.  

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

6a w godzinach 900-1500, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.  

  

 

 

 
Powyższe obwieszczenie zamieszczono w BIP, 

na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w Urzędzie Gminy w Jakubowie 

 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Garczyn Duży i Turek. 

 

http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa

