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O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 33, art. 34, 

art. 35, art. 37, art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1 pkt 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 2021 r. poz. 247), a także     

§ 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) 

 

                                                      z a w i a d a m i a m, że 

 

na wniosek inwestora, tj. Jakuba Kożuchowskiego Firma Handlowo-Usługowa „TAMEX”, 

Biardy 8, 21-400 Łuków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                                

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

budowie „Zakładu odzysku odpadów budowlanych” w miejscowości Nowe Okniny 42, 

powiat siedlecki, województwo mazowieckie na działkach o nr ewid. gr. 1333/1 i 1332. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) 

planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 61 ust. 1 pkt 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 w ramach postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy Wiśniew przystępuje do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację planowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Wiśniew, 08-112 Wiśniew, 

ul. Siedlecka 13. Organami właściwymi do wydania opinii dotyczącej środowiskowych 

warunków realizacji przedsięwzięcia są: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 00-015 Warszawa, 

ul. Sienkiewicza 3,  



 

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 

ul. Poniatowskiego 31, 

3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie 

Podlaskim, ul. Repkowska 49 08-300 Sokołów Podlaski. 

Każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwość składania uwag i wniosków. 

Dokumentacja wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wiśniew, 08-112 Wiśniew, 

ul. Siedlecka 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt)       

w godzinach od 8:00 do 16:00. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 

do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego 

obwieszczenia, tj. do 28 maja 2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu 

pozostaną bez rozpatrzenia.  

W związku z zaistnieniem ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wprowadzeniem 

stanu epidemii, informuję o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym                               

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu 25 641 73 13 wew. 119. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wiśniew,                

08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na: 

1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://samorzad.gov.pl/web/gmina-wisniew,  

2) internetowej tablicy ogłoszeń UG Wiśniew: www.wisniew.siteor.pl,  

3) tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wiśniew przy ul. Siedleckiej 13, 

4) tablicy ogłoszeń sołectwa Nowe Okniny. 

 

 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Wiśniew 

/-/ Jarosław Krzymowski 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Małgorzata Leszak 
tel. 25 641 73 13 wew. 119 

srodowisko@wisniew.pl 
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