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Tłuszcz, 8 grudn ia 2021 r. 

OBWIESZCZENIE 
o zakończeniu postępowania dowodowego 

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie att. I O § I oraz att. 49 ustawy z dn ia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

ad ministracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochron ie, udziale społecze11 stwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi sko (Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.) 

zawiadamiam strony postępowania, 

że dla przeds ięwzięc ia pn.: ''Rozbudowa drogi powiatowej nr 4330W na odcinku Miąse - Kury - Sulejów'', 
które będzie realizowane na terenie gminy Tłuszcz oraz gminy Jadów przez Inwestora Zarząd Powiatu 
Wołomi11skiego działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Ciechanowicza pod firmą JPPC Polska 
sp. z o.o. z s iedzibą 04-555 Warszawa, ul. Bronisława Czecha 36 

I) Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem pismem z dnia I O sierpnia 2021 r. znak: 
WA.ZZŚ.2.435.1.176.2021.PJ wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięc ia nie istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 7 grudnia 2021 r. 
znak: WOOŚ-1.4220.1 248.202 I .ACH.2 wydał opinię o braku kon iecznośc i przeprowadzenia oceny 
oddz iaływania na środowisko, 

3) Mazowiecki Pa11stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia I O sierpnia 
2021 r. znak ZNS.4 71. 103 .4 1.2021 stwierdz ił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Równocześnie zawiadamiam, 

że dla ww. przedsięwzięcia zostało zako11czone postępowan ie dowodowe w sprawie wydan ia decyzj i 
o środowi skowych uwarunkowaniach, w zvviązku z powyższym: 

I) zawiadomienie strony uważa s ię za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacj i Publicznej . 

2) strony postępowania mają możliwość zapoznania s ię z aktami sprawy w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Tłuszczu , ul. Warszawska I O, w sposób wcześniej ustalony telefonicznie (tel. 29 642 
30 56) z Wydziałem Ochrony Środowiska w tenninie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadom ienia. 

3) strony postępowania mają możliwość wypowiedzieć s ię co do zebranych materiałów i dowodów 
oraz zgłoszonych żąda,, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniej szego zawiadomienia, 
po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięc ie . 

Do obwieszczenia przyjęto ogłoszenie poprzez: 
I. Zamies::c:::enie na stronie Biuletvnu Informacji Puhlic::nej (BIP) Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz Urzędu 

Gminy Jadów 

2. Za111ies::c::enie na tablicach oglos::d1 solecnr: Miąse, Łysohyki, Stryjki, StasinóR 81p11/c!wTJ1?,a'M5iiS Xi!Ą-;;;_ , \ 

Białki g. 111. Tluszc:: ora:: w solecnvie Sulejów gmina Jadów. . . ~· . / 
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Publicznie ogłoszono w dniach ( 14 dni) .. .. .. . ..... ... ......... ... .... .. ............. .. .. ....... ....... . 


