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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3f 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 2021 r. poz. 2373, zwanej dalej ustawą „ooś”)

Burmistrz Łomianek zawiadamia

1) że na wniosek z dnia 28 stycznia 2021 r. Pana Mariusza Jaciubek pełnomocnika Gminy
Łomianki wszczęte zostało zawiadomieniem znak sprawy: ROŚ.6220.1a.2022.PK z dnia
15.02.2022

r.

postępowanie

administracyjne

w

sprawie

wydania

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej w Gminie Łomianki.
2) że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpił pismem z dnia 16.02.2022
r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim i Dyrektora Zarządu
Zlewni w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo brania czynnego udziału w
każdym stadium ww. postępowania oraz wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie
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dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i
odpisów.
Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wnieść zastrzeżenia i uwagi do materiału
dowodowego w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomiankach
przy ul. Warszawskiej 71 w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w
godz. 8.00 – 16.00. po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (22 888 98 86) lub
mailowo (daniel.jaszczuk@poczta.lomianki.pl).
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