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Celestynów, dnia 30 lipca2020r.

RoŚPP.622 0,13 .2020

obwieszczenie
o

wszczęciu postępowania administracyj nego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj.Dz.U. z2OżOr.poz.256zpóźn.zm.)orazwrwiązkuzart,73 ust. l i arr.74 ustawy zdnia3pńdziernika
2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
orazo ocenach oddziaĘwania na środowisko (tj. Dz.U, z20I9 r.poz.I712późn. zm.) informuję że na wniosek
Gminy Celestynów reprezentowalej przez Pana Daniela Barana, zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia polegającego na:
,,Budowi.e kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glina gm" CelesĘnów, na terenie nieruchomości
oznaczonychjako działki nr ew. 347/3,347/1,344,659,303, 156,79/4,68/3,58,211, 212/1,212/2".
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaĘwania na środowisko powyzszego przedsięwzięcia jest
określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpĘwu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko
oraz warunki zdrowia i Ęcialudzl

Zgodniezart.64ust. 1pktli2ustawyoudostępnianiuinformacjiośrodowiskuijegoochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.IJ. z2019
r. poz. 1712 późn. zm.) ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaĘwania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Celestynów po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Warszawie.
Jednocześnie informuję, że nie jest możliwe wydanie decyzji administracyjnej w terminię określonym
wart,35 ustawy zdnia14czerwca 19óOr. Kodekspostępowaniaadministracyjnego (tj.Dz.U.z2020r.,poz.
256 zpoźn. zm.),

W związku z koniecmościązasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Pństwowego Gospodarstwa Wodnego Wód
Polskich, dzińając na podstawię art.36 § 1 ww. ustawy, wskazuję przewidywany termin zakończenia sprawy
- do dnia 30 pńdziemika}D}Or.
Na podstawie art. 4l § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 t. poz. ż56
zpożn. zm.) w toku postępowania strony orazichprzedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomió
organ administracji publicmej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § ż w ruzie zaniedbania obowiązku
określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
W związku zpowyższym na podstawie art. 10 § 1 kpa, informuję, iż strony mogą składać pisemne
wyjaśnienia, wnioski, a także zapontać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Referacie
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej wIJrzędzie Gminy
w Celestynowie, ul. Regucka 3,05-430 Celestynów.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomościprzez zamieszczęnie na stronie
Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Gminy Celesłnów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu
Gminy Celestynów ul. Regucka 3.
Niniejsze obwieszczęnie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publiczrego ogłoszenia.

