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O B W I E S Z C Z E N I E 
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

 

 Na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości,  że w dniu 20 

listopada 2017r. do Urzędu Gminy w Miedznie wpłynął wniosek inwestora Adam 

Osiak ul. Myśliwska 8, 08-110 Siedlce, Ireneusz Uszyński Lubiesza 10, 08-322 

Ceranów  reprezentowanych przez pełnomocnika adwokata Przemysława 

Wierzbickiego i adwokata Łukasza Żabczyńskiego - Wierzbicki Adwokaci i Radcowie 

Prawni Sp. k. ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa wraz z raportem o oddziaływaniu na 

środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego  na budowie fermy drobiu składającej się z ośmiu 

budynków kurników o łącznej obsadzie 2004 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na działkach nr ew.  45, 46,47, 48 i 49 – obręb Miedzna gm. Miedzna, powiat 

węgrowski, woj. mazowieckie.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.51  Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz.71) przedmiotowe przedsięwzięcie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących  zawsze  znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę – wydawanej na podstawie ustawy z dnia  7 lipca 

1994r. –Prawo budowlane. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Miedzna, który 

przed wydaniem decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska, zasięga opinii państwowego powiatowego 



inspektora sanitarnego oraz  opinii organu właściwego do wydania pozwolenia 

zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska.   

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem 

społeczeństwa. 

Wobec powyższego informuję społeczeństwo o możliwości zapoznania się z 

wnioskiem inwestora  i raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 

na środowisko  w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna,  ul. 11 Listopada 4, 07-106 

Miedzna, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu i na stronach internetowych Gminy 

www.bip.gminamiedzna.pl  www.gmina-miedzna.pl.  oraz  składania uwag i 

wniosków w formie pisemnej, elektronicznej na adres (ugmiedzna@op.pl) lub ustnej 

w siedzibie Urzędu Gminy w Miedznie pok. nr 9, w terminie 30 dni od dnia podania 

do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia  tj. od dnia 12 marca 2018r. do 

dnia   11 kwietnia   2018r. 

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną 

rozpatrzone przez Wójta Gminy Miedzna, a informacje w jaki sposób zostały wzięte 

pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zostaną wskazane w 

uzasadnieniu decyzji. 

 

                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                       Janusz Rutkowski 

 

 

Otrzymują: 

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedzna. 

2. Tablica ogłoszeń wsi Miedzna 

3. Sołtys wsi Miedzna. 

4. Strony internetowe Gminy Miedzna. 

5. a/a 

http://www.bip.gminamiedzna.pl/
mailto:ugmiedzna@op.pl

