
Kałuszyn, 11.07.2014 r. 

GPS.6220.7.2014 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 21 ust.1, art. 30, art. 33 ust. 1 

i 2 oraz 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 2013 r., poz. 1235) – zwaną dalej ustawą „ooś”, 

Burmistrz Kałuszyna  

 

zawiadamia, 

 

że wszczyna postępowanie administracyjne na wniosek Pana Dariusza Pietrzaka, zam. 07-110 

Podsusze 44, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na 

działkach 2140/5, 2141/5, 2142/5, 2140/6, 2141/6, 2142/6 o infrastrukturę techniczną 

zlokalizowaną na działkach nr ew. 2140/3, 2141/3 i 2142/3 oraz na części działek 2140/4, 

2141/4, 2142/4, 2140/7, 2141/7, 2142/7 położonych w miejscowości Kałuszyn, powiat 

miński, województwo mazowieckie, ponadto informuje, że został złożony raport o 

oddziaływaniu na środowisko, w związku z powyższym  

 

rozpoczęto procedurę oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Burmistrz Kałuszyna 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 11.07.2014 r. do 01.08.2014 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. 
 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz 

Kałuszyna. 
 

 

 

 

 
Powyższe obwieszczenie zamieszczono w BIP, 

na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie 

 


