
WÓJT GMINY                                                                            Brańszczyk, dnia 19.07.2012 r. 
BRAŃSZCZYK 

 

OŚ.6220.5.6.2012 
 

OBWIESZCZENIE 

 

 

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U.Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 

11, art. 74 ust. 3 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.Nr 199, poz. 1227, ze zm.), Wójt Gminy Brańszczyk 

zawiadamia strony postępowania o: 

 

- wydanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  opinii    

  sanitarnej z dnia  22 maja 2012 r.., sygn. ZNS.9022.2.00019.2012.DB  SW 10699/2012, dla  

  planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi powiatowej 4407W na  

  odcinku Nowa Wieś – Porządzie”, realizowanego przez Powiat Wyszkowski, w której to  

  odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

  przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

- wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu   

  z dnia 05 lipca 2012 r., sygn. WOOŚ-II.4240.573.2012.AK, dla w/w inwestycji, w którym  

  również wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na  

  środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Po otrzymaniu w/w opinii, Wójt Gminy Brańszczyk, postanowieniem z dnia 18.07.2012 

r., sygn. OŚ. 6220.5.5.2012, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

Na niniejsze postanowienie Wójta Gminy Brańszczyk nie przysługuje zażalenie. 

Z treścią w/w dokumentów można zapoznać się: 

•  opinii sanitarnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie -  w 

Urzędzie Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45 w godz. 8.00 – 16.00,  

•  postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w                  

Urzędzie Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45 w godz. 8.00 – 16.00, a także jest 

zamieszczone na stronie internetowej RDOŚ w Warszawie, 

•  postanowienia Wójta Gminy Brańszczyk - w  Urzędzie Gminy w Brańszczyku, ul. Jana 

Pawła II 45 w godz. 8.00 – 16.00, a także w niżej wymienionych urzędach oraz zamieszczone 

jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brańszczyku. 

 

                                                                                                   Wójt 

 

                                                                                               mgr Mieczysław Pękul 



 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w: 

1. Urzędzie Gminy w Brańszczyku 

2. Urzędzie Gminy w Długosiodle 

3. Urzędzie Gminy w Rząśniku 

 

 
Po upływie terminu obwieszczenia, obwieszczenie                                 Wywieszono dnia ………………… 

Należy niezwłocznie odesłać na adres: 

Urząd Gminy w Brańszczyku 

ul. Jana Pawła II 45                                                                                   Zdjęto dnia ……………………….  

07-221 Brańszczyk 

                                              …………………………………………………………………… 
                                                                   (pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wywieszenia i zdjęcia  obwieszczenia) 

 


