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GPr.6220.10.2.2021 Sadowne, 10.06.2021r

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Sadowne działając na podstawie art. 61 $ 4 iart' 49 ustawy zdnia 14 czerwca
1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Ż021 poz. 735 ze zm.), w związku z art.
74 ust. 3 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 (tj. Dz. U . z Ż0Żl r., poz' Ż47 ze zm')

zawiadamia strony, że:

1' na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3,20-610 Lublin, reprezentowanego
przez pełnomocnlka, z dnia 25.05 .Ż02I r (data wpłyv*l 27 .05.202i r.) Zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskolvych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na , Zabezpieczeniu erodowanego
brzegu rzeki Bug w km 70 + 100 _ 70 + 600 w m. Rażny gm. Sadowne'' obejmującego
zabezpieczenie brzegu rzektna odcinku km 70+100 - 71+080.

2. Wnioskowanę przedsięwzięcie wymienione jest w $ 3 ust. l pkt ]2 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięc mogących znacząco
oddziaływać na Środowisko (Dz. U. z2019 r.,poz.1839).

3. na podstawie art' 64 ust. 1 ustawy z dnia3 pńdziemika 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziąle społeczeńslwa w ochronie środowiską oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dr. U' z 2021 r. poz. 247 ze zm.),Wójt Gminy Sadowne
wystąpił do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Warszawie' Wydział Spraw
Terenowych I w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
w Węgrowie oraz Ministerstwa Infrastruktury Departament Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiego obowiązku o okreŚlenie zakresu raportu o oddziaływaniu
na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie U
Gminy Sadowne' ul. Kościuszki 3,07-l40 Sadowne pok. nr 18 w godzinach urzędowania (800-
osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także Za pomocą poczty elektronicznej.

rzędu
I 6oo),

Dodatkowo informuję, że w powyższej sprawie Liczba stron postepowania przekraczall,
zgodnie z art. 74 ust. 3 i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronię środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021
t., poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. Ż021 poz' 753 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po
upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych
na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Sadowne
na tablicy ogłoszeti w siedzibię Urzędu Gminy Sadowne itabl icy ogłoszeń

oraz wywleszono
Razny.
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Dzień publicznego ogłoszenia 10 czerwca 202l r.
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