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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania 

Wójt Gminy Sadowne działając na podstawie art. 61 $ 4 i art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 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 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 

zawiadamia strony, że: 

na wniosek Inwestora z dnia 11.05.2022 r.,(data wpływu 13.05.2022 r.) zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa otwartej strzelnicy wraz 

z zadaszeniem nad stanowiskami strzeleckimi, zadaszeniem nad punktem sanitarno- 

gastronomicznym, budowanie wału  „kulochwyt* oraz studni na działce 

o nr ewidencyjnym 395 położonej w miejscowości Sadoleś, gmina Sadowne”. 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Sadowne. 

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w sprawie przedmiotowego 

przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział 

Spraw Terenowych w Siedlcach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Węgrowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim. 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie 

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

urzędowania (8% - 1679), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą 

poczty elektronicznej. 

Dodatkowo informuję, że w powyższej sprawie liczba stron postepowania 

przekracza10, 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 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne i tablicy ogłoszeń 

sołectwa Sadoleś. 

LL 
Dzień publicznego ogłoszenia 19 maja 2022 r. 
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