
WÓJT 
Gminy Sadowne 

pow. wegrowski, woj. mazowieckie 
GPL.6220.10.24.2021 Sadowne, 18.05.2022 r. 

OBWIESZCZENIE 
o zebranym materiale dowodowym 

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 $1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.). 

Wójt Gminy Sadowne 

zawiadamia 

iż tut. Organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na „Zabezpieczeniu erodowanego brzegu rzeki Bug w km 70 + 100 — 70 + 600 w m. Rażny gm. 

Sadowne”, dla którego prowadzone jest postepowanie administracyjne na wniosek Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. 

Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Krzysztof Broś- 

Haskoning DHV Polska Sp.z o.o, ul. Sikorskiego 2-8,lok 11253-659 Wrocław 

W szczególności informuję, że do wglądu w aktach sprawy znajdują się stanowiska organów 

opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie oraz Ministerstwa Infrastruktury Departament 

Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami. 

Z zebranym materiałem dowodowym można zapoznać się oraz wypowiedzieć, co do jego treści 

w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3,07-140 Sadowne pok. nr 11 w godzinach 

urzędowania (8”- 167%) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Dodatkowo informuję, że w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, 

zgodnie z art. 74 ust. 3 i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 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 www.bip.sadowne.pl oraz wywieszone 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne i ogłoszone poprzez obwieszczenie w pobliżu 

miejsca planowanego przedsięwzięcia. 

JI 
Dzień publicznego ogłoszenia 18 maja 2022 r. 

Waldem iP Cyran


