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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko 

 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 29, 30, 33, 35, 59 ust. 1 pkt 2 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. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) 

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko oraz że w dniu 17 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie wytwórni mas bitumicznych Concept Typ „TBA 3000 UC” łatwo przestawnej nietrwale związanej 

z gruntem wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w Gnatowicach Starych, gm. Kampinos. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji jest Wójt Gminy 

Kampinos. Wniosek złożony został do Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, Kampinos i jest 

dostępny w pokoju nr 2 w godzinach pracy Referatu Środowiska, Gospodarki Gruntami. 

Informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków (na adres Urząd Gminy Kampinos 

ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos) lub ustnych do protokołu albo za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 

(srodowisko@kampinos.pl) w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Wnioski złożone 

po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Ogłoszenie umieszczono dnia 18 marca 2010 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos 

oraz w BIP-ie Urzędu Gminy Kampinos. 

 

 

 

 


