
BURMISTRZ KAŁUSZYNA 

ul. Pocztowa 1 

05-310 Kałuszyn 

Kałuszyn, 19.08.2019 r. 

 

GPS.6220.9.2019 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 §1 i art. 61 §1 i §4 art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zwaną dalej KPA oraz 72 ust. 

4 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 2018 r., poz. 2081), zwaną dalej „ustawą o ooś” w związku z art. 49 

KPA 

ZAWIADAMIAM 

strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pełnomocnika 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, Pana Piotra Porczyka, Pana Sławomira Leszczyńskiego, ul. Juliana Grzeszczaka 

8A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir 

Leszczyński, ul. Juliana Grzeszczaka 8A, 05-300 Mińsk Mazowiecki w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa 

mostu msc. Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – 

Grodzisk w km 4+450 z dojazdami”, zlokalizowanego na działkach ewid. nr 2/2, 497, 

495/2, 217, obręb Gołębiówka, gm. Kałuszyn, powiat miński, woj. mazowieckie. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

Burmistrz Kałuszyna. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Kałuszyna wystąpił do: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim oraz Dyrektora Regionalnego Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w Lublinie w celu uzyskania opinii, co do konieczności obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wniosek oraz akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, 

przy ul. Pocztowej 1, pokój nr 6a, gdzie można się  z nimi zapoznać, wziąć czynny udział  

w postępowaniu oraz wnieść ewentualne uwagi czy zastrzeżenia.  

W celu zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt osobisty w Urzędzie 

Miejskim w Kałuszynie lub telefoniczny pod nr tel. 25 75 76 618 wew. 16 od poniedziałku do 

piątku w godzinach 900-1500. 

Zgodnie z art. 49 §2 KPA obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, tj. od dnia ………………. 

 

Upubliczniono w dniach: od …….…. do ………… na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Kałuszynie/Biuletynie Informacji publicznej/Sołectwie ………………. 

 

/-/   
Powyższe obwieszczenie zamieszczono w BIP, 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie 

i na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gołębiówka 


