Urząd Miasta Józefowa
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów
POŚ 7624-21/09

Józefów, 2009-07-14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam,
że w dniu 13 lipca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na Budowie

ciągu pieszo- jezdnego łączącego ul. Polna z ul. Kopernika w

Józefowie.
Strony postępowania (właściciele nieruchomości położonych w możliwym
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia) mogą uczestniczyć w postępowaniu
na każdym jego etapie, składać pytania, wnioski i uwagi .

Zastępca Burmistrza Miasta
mgr inż. Marek Banaszek

Otrzymują:
1.
Miasto Józefów - Ref. INW. w miejscu
2.
Właściciele działek wg wykazu – obwieszczenie do publicznej wiadomości:
a. www.jozefow.pl
b. BIP
c. Tablica ogłoszeń
d. Miejsce przedsięwzięcia
3.
POŚ. aa.

Urząd Miasta Józefowa
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów
POŚ 7624-21/09

Józefów, 2009-07-14

Wg rozdzielnika
W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
BUDOWIE CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO ŁĄCZĄCEGO UL. POLNA Z UL. KOPERNIKA W
JÓZEFOWIE na podstawie art. 64 ust.1 i 2 , w związku z art. 156 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.
Nr 199, poz. 1227) proszę o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, obejmującego między innymi na
budowie drogi publicznej, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 56. Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami).
Jednocześnie oświadczam, że teren ww. przedsięwzięcia jest objęty ustaleniami
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 63 i 64 ust. 1 , w związku z art. 156 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 postanowienie w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty oraz państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.

Zastępca Burmistrza Miasta
mgr inż. Marek Banaszek

Załączniki:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia
Otrzymują:
1.
Starosta Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock
2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny , ul. Kilińskiego 1, 05-400 Otwock
3.
POŚ aa
Do wiadomości (bez załączników):
4.
Miasto Józefów - Ref. INW. w miejscu
5.
Właściciele działek wg wykazu – obwieszczenie do publicznej wiadomości:
a. www.jozefow.pl
b. BIP
c. Tablica ogłoszeń
d. Miejsce przedsięwzięcia

