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Obwieszczenie
Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 202 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwaną dalej „ustawą ooś”, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna,
zawiadamia strony postępowania,
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj ącego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej
telefonii komórkowej P4 nr WAR1726A na działce numer ewidencyjny 110/2 z obrębu 00-01
Bielawa.
Informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy
w tym:
1. opinią z dnia 04.08.2021r., znak WA.ZZS.6.435.219.2021.MSP Dyrektora Zarządu Zlewni
w Warszawie
2. opinią z dnia 18.08.2021 r., znak ZS.7040.335.2021MR, Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
3. opinią z dnia 22.07.2021 r., znak WOOS-I.4220.1250.2021.AST Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie.
Wydziale
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres
w
uł. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, po wcześniej szym telefonicznym uzgodnieniu
terminu
wglądu
do
akt
sprawy:
tel.
22
4842
adres
e-mail
305-307,
kancelaria(ii)konstancinjeziorna.pl, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z uwagi na fakt, iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, obwieszczenie zostaje
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin
-Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne obwieszczenie nastąpiło
09.202 1 r.
.
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Otrzymuje:
1.
Pan Paweł Roszkowski- pełnomocnik P4 Sp. z o.o.
2.
Strony postępowania
3.
a/a

flczik

