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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 2017r. poz. 1405) podaję do publicznej wiadomości,  że w dniu 18 lipca 

2017r. do Urzędu Gminy w Miedznie wpłynął wniosek inwestora  P.W. ,,WIKRUSZ” 

Adam Witkowski ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna wraz z Kartą Informacyjną 

Przedsięwzięcia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego  na prowadzeniu wydobywania kopaliny – kruszywa 

naturalnego w granicach działki o nr ew. 375/6 położonej w miejscowości Tchórzowa, 

gm. Miedzna, pow. węgrowski woj. mazowieckie.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.40  Rozporządzenia Rady 

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

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

zalicza się się do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

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

organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do 

wydania  uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

Dyrektor Regionalnego  Zarządu  Gospodarki Wodnej   w Lublinie. 

W dniu 13 października 2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Warszawie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje  konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu. 

Wójt Gminy postanowieniem z dnia 23.10.2017r. nałożył obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i  

sporządzenia  raportu o odziaływaniu na środowisko  i ustalił jego zakres. 

W dniu 24.10.2017r. Wójt Gminy zawiesił postępowanie  z wniosku inwestora do 

czasu przedłożenia raportu. 



W dniu 30 listopada 2017r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na  środowisko. 

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 04.12.2017r. Organ podjął 

zawieszone postępowanie. 

W dniu 7 grudnia 2017r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 

 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) , ustnej  do 

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

podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia  tj. od dnia 30.01. 

2018r. do dnia  01.03.2018r. 

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

  Uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną 

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

uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zostaną wskazane w uzasadnieniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

 

                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                                        Janusz Rutkowski 

Otrzymują: 

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedzna. 

2. Tablica ogłoszeń wsi Tchórzowa 

3. Sołtys wsi Tchórzowa. 

4. Strony internetowe Gminy Miedzna. 

5. a/a 
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