BURMISTRZ HALINOWA
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
tel. +48 22 7836020; +48 22 7836080; fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinów dnia 13.08.2018r.
WGKI.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 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 2017 r., poz. 1405) oraz
art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017r., poz. 1257),
BURMISTRZ HALINOWA
podaje do publicznej wiadomości informacje o:








wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie mostu w ciągu drogi
nr 2204 W Halinów-Krzewina-Desno w km 0+530 z dojazdami od km 0+440 do
km 0+752” zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji
gruntów jako 411 (droga powiatowa), 399, 366 (rzeka Długa) obręb Halinów”.
wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ)
Oddział w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku
Mazowieckim (PPIS) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie,
Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock, o wydanie opinii w przedmiocie
stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia
jego zakresu w przedmiotowej sprawie;
wydaniu opinii RDOŚ w Warszawie znak WOOŚ-I.4240.491.2018.MŚ.4, PPIS w
Mińsku Mazowieckim ww. sprawie znak ZN.4510.24.2018 oraz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WA.ZZŚ. 2.1.1.823.2018.PC
wydaniu w dniu 13.08.2018r. postanowienia Burmistrza Halinowa orzekającego o nie
nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa mostu w ciągu
drogi nr 2204 W Halinów-Krzewina-Desno w km 0+530 z dojazdami od km







0+440 do km 0+752” zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych w
ewidencji gruntów jako 411 (droga powiatowa), 399, 366 (rzeka Długa) obręb
Halinów”.
możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, przy ul. Spółdzielczej 1 w
godzinach urzędowania pok. 21, II piętro
możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie
organem administracji właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w tej sprawie
jest Burmistrz Halinowa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane Stronom do wiadomości przez zamieszczenie na
obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.halinow.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Z up. Burmistrza Halinowa
Zastępca Burmistrza
/-/ Adam Sekmistrz

