Borowie, dnia 08.08.2022 r.

DP.6220.1.1.2022.BU

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOROWIE
Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z późn. zm, zwanej dalej „kpa”) zawiadamiam strony postępowania, że w toku prowadzonego
postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Borowie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola”,
w tym wymagane prawem:
- opinia sanitarna Nr ZNS/60/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, pismo
znak: ZNS.9027.4.31.2022 z dnia 02.08.2022 r., (data wpływu do tutejszego urzędu 04.08.2022 r,) stwierdzająca
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,
- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie, pismo
znak: WA.ZZŚ.6.435.185.2022.AR z dnia 01.08.2022 r., (data wpływu do tutejszego urzędu 05.08.2022 r, )
wyrażające opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz wskazujące konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nakładające obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy ooś z uwzględnieniem elementów zawartych w piśmie PGWWP DZZ w Warszawie,
- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismo znak: WOOŚ-I.4220.1071.2022.ML.3
z dnia 01.08.2022 r. wyrażające opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 10 kpa zawiadamiam strony postępowania, że przed wydaniem decyzji, strony mają
prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu,
ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00
do godz. 16.00 ( Biuro Obsługi Interesanta) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, iż uwagi na konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości
wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, na
podstawie art. 36 § 2 kpa, Wójt Gminy Borowie zawiadamia strony, że decyzja w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostanie wydana do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy
Urzędzie Gminy w Borowiu przy ul. Sasimowskiego 2 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Borowie. Zgodnie
z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dla działek w obrębie ewid. Brzuskowola znajdujących się w granicy przewidywanego terenu na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie posiadających identyfikator
140303_2.0002.90, 140303_2.0002.91, 140303_2.0002.92/4, 140303_2.0002.92/3, 140303_2.0002.92/1,
140303_2.0002.93/1, 140303_2.0002.94/1, 140303_2.0002.95/1, 140303_2.0002.96/1, 140303_2.0002.97/1,
140303_2.0002.98/6,140303_2.0002.98/3,140303_2.0002.99/2, 140303_2.0002.100/2, 140303_2.0002.101/6,
140303_2.0002.98/4, 140303_2.0002.97/2, 140303_2.0002.96/2, 140303_2.0002.95/2, 140303_2.0002.94/2,
140303_2.0002.93/2, 140303_2.0002.76/4, 140303_2.0002.76/1, 140303_2.0002.77/6, 140303_2.0002.77/3,
140303_2.0002.77/5,140303_2.0002.77/2,140303_2.0002.76/2,140303_2.0002.65/2,
140303_2.0002.116,
140303_2.0002.100/1,140303_2.0002.101/8,140303_2.0002.66/2,140303_2.0002.98/5, 140303_2.0002.99/1
Dla działek znajdujących się w odległości 100 m od granicy przewidywanego terenu realizacji przedsięwzięcia
posiadających identyfikator
140303_2.0002.101/3,140303_2.0002.101/7,140303_2.0002.101/8,140303_2.0002.102/1,
140303_2.0002.102/2,140303_2.0002.102/4,140303_2.0002.103/6,140303_2.0002.103/8,
140303_2.0002.104/2, 140303_2.0002.105/5, 140303_2.0002.114, 140303_2.0002.115, 140303_2.0002.117,
140303_2.0002.62/1, 140303_2.0002.62/2, 140303_2.0002.63/1, 140303_2.0002.63/2, 140303_2.0002.64,
140303_2.0002.65/1, 140303_2.0002.66/1, 140303_2.0002.67/1, 140303_2.0002.67/2, 140303_2.0002.71/1,
140303_2.0002.75/1, 140303_2.0002.75/2, 140303_2.0002.77/4, 140303_2.0002.78/1, 140303_2.0002.78/2,
140303_2.0002.78/3, 140303_2.0002.79/1, 140303_2.0002.79/2, 140303_2.0002.79/3, 140303_2.0002.80/1,
140303_2.0002.80/3, 140303_2.0002.81/1, 140303_2.0002.81/3, 140303_2.0002.82/1, 140303_2.0002.82/3,
140303_2.0002.83/1, 140303_2.0002.83/3, 140303_2.0002.84/12, 140303_2.0002.84/8, 140303_2.0002.84/9,

140303_2.0002.85/1, 140303_2.0002.85/2, 140303_2.0002.86/1, 140303_2.0002.86/2, 140303_2.0002.89,
140303_2.0002.85/2,
Mając na uwadze art. 36 § 1 Kpa informuję, iż stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za
moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1.
2.
3.

Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
Sołtys wsi Brzuskowola – tablica ogłoszeń.

Po upływie terminu obwieszczenia, obwieszczenie
należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Gminy Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

Wywieszono dnia:………………………….
Zdjęto dnia:…………………………………

