Domanice, dn. 10.11.2020 r.
GGOŚR.6220.6.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U z 2020 r. poz.256 ze zm.) w związku z art. 63 ust.2
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
( Dz.U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję, że zostały zebrane dowody i niezbędne materiały
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
,,budowie instalacji zbiorników do magazynowania gazów technicznych na działce o nr ew.
260/4 w miejscowości Domanice- Kolonia, gm. Domanice’’.
Jednocześnie informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
uzyskano opinie uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia:
- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie
Podlaskim Znak LU.ZZŚ.4360.158m. 2020.JB z dnia 22 września 2020 r.
- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie: Znak WOOŚI.4220. 1278.2020.MŚ z dnia 1 października 2020 r.
- opinia sanitarna Nr 120 /2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Siedlcach: Znak ZNS.4810.56.2020.2 z dnia 05.11.2020 r.
Strony postępowania mogą wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Akta sprawy dostępne są w tut. Urzędzie, pokój Nr 4 w godz. 7.30 – 15.30.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kpa zawiadomienie stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości objętej inwestycją, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Domanice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Domanice bip.domanice.eu.
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