
        BURMISTRZ Łosice, dnia 08.08.2016 r.

MIASTA I GMINY ŁOSICE

WFB. 6220.13.2.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/

ZAWIADAMIAM

 że w dniu 04.08.2016 r. na wniosek Inwestora - StanTrans Usługi Transportowe Stanisław
Wojtczuk ul. Artych 16, 08-200 Łosice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania  decyzji  o  uwarunkowaniach  środowiskowych  dla  przedsięwzięcia  polegającej  na
„Wydobywaniu  kruszywa  naturalnego  (kopaliny  objętej  prawem  własności  nieruchomości
gruntowej),  na  planowanym  obszarze  górniczym  o  powierzchni  6,84  ha,  w  granicach
udokumentowanego  złoża  piasku ze  żwirem „Artych”  kat.  C1”  na  działce  nr  ewid.  626,  obręb
Zakrze w miejscowości Zakrze, gm. Łosice”.

Mając na uwadze art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o
ocenach  oddziaływań  na  środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm)  oraz  rozporządzenie
Rady Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie    przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać  na  środowisko   (Dz. U. z 2016 r.  poz.  71),  obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego
znacząco oddziaływać  na  środowisko  stwierdza,  w  drodze  postanowienia,  organ  właściwy  do
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  po  zasięgnięciu  opinii  Regionalnego
Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  Wydział  Spraw  Terenowych  w  Siedlcach  
ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce.
 Wobec   powyższego   wydanie   stosownego   postanowienia   nastąpi   niezwłocznie  po
uzyskaniu wymaganej opinii. 

Jednocześnie   informuję,   iż   z  w/w wnioskiem strony mogą zapoznać  się  w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach pokój nr 25 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 9.00-
17.00, wtorek- piątek 7.30-15.30. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji 
Publicznej www.losicegmw.e-bip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice. 

         Z up.Burmistrza
   Miasta i Gminy Łosice

 /-/ Włodzimierz Nowotniak
      

Sporządziła:
Ewelina Poznańska
83/357 35 42
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