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Bia a, dnia 13.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o
rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Urz d Gminy Stara Bia a
informuje, e na wniosek z ony przez Pana ukasza Wasek zosta o wszcz te post powanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi wzi cia polegaj cego na wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze z a kruszywa
naturalnego metod odkrywkow na dz. nr ew. 143 w m. Stare Proboszczewice. Planowane
przedsi wzi cie podlega post powaniu w sprawie oceny oddzia ywania na rodowisko. Organem
ciwym do wydania decyzji ko cz cej to post powanie jest Wójt Gminy Stara Bia a.
Przed wydaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Stara Bia a
dokona uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Warszawie oraz uzyska
opini Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P ocku i uzgodnienie Pa stwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarz du Zlewni we W oc awku.
W/w wniosek oraz raport o oddzia ywaniu na rodowisko planowanego przedsi wzi cia na
rodowisko zosta umieszczony w prowadzonym przez Wójta Gminy Stara Bia a publicznie
dost pnym wykazie danych o dokumentach zawieraj cych informacje o rodowisku i jego ochronie.
Z dokumentacj sprawy mo na zapozna si w Urz dzie Gminy Stara Bia a w Referacie
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 9 (na parterze) tel. 24/ 366-87-27.
Uwagi i wnioski dotycz ce planowanego przedsi wzi cia mo na zg asza w terminie 30
dni tj. od 14.06.2018 r. do 13.07.2018 r. w formie pisemnej lub ustnej do protoko u w Urz dzie
Gminy Stara Bia a w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 9 (na parterze)
oraz za pomoc rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno ci opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: gmina@starabiala.pl.
Podanie do publicznej wiadomo ci nast puje poprzez zamieszczenie na tablicy og osze w
siedzibie Urz du Gminy Stara Bia a, na tablicy og osze so ectwa Stare Proboszczewice oraz na
stronie internetowej pod adresem: www.bip.starabiala.pl
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