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 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.  

„Budowa rurociągów Dz250 i Dz315 pod Bugiem” 
 

   

Burmistrz Wyszkowa działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2             

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 

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 

 informuje 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji                         

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa rurociągów 

Dz250 i Dz315 pod Bugiem”. 

 Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 71 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.). 

  Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o.  

  Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wyszkowa, 

organem biorącym udział w ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, właściwym do 

uzgodnienia warunków realizacji inwestycji, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                              

w Warszawie. 

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się                              

z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego                

w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, ustnej do protokołu (w godzinach pracy Urzędu) lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, na adres e-mailowy: gmina@wyszkow.pl, w ciągu 30 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia tj. od dnia 28 listopada 2022 r.  do 28 grudnia 2022 r.                       

   Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

   Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, 

raportem o oddziaływaniu przedsięwzięci na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miejskim                     

w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu, 

poniedziałek – piątek od godziny 800 do 1600.  

 

 Z up. Burmistrza 

 Mirosław Wysocki 

 Naczelnik 

 Wydziału Ochrony Środowiska 
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