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OŚ.6220.11.2019 
 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z póź. zm.) w związku z  art. 74 

ust. 3 pkt 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z póź. zm.)  

zawiadamiam, 

że na wniosek, który złożyła poprzez pełnomocnika firma  P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 

02-677 Warszawa, w dniu 25.11.2019r., uzupełnionego w dniu 23.12.2019 r., zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 

- „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GRJ4480D” na terenie działki o nr 

ew. 333, miejscowości Łęczeszyce, gmina Belsk Duży” 

 Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest 

Wójt Gminy Belsk Duży – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie. 

Tut. Organ przeanalizuje planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 8 

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

znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839) ponieważ może ono 

zaliczać się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku  

z tym jego realizacja może wymagać wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 w/w ustawy, zostaną uzyskane 

opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu oraz właściwego organu Wód Polskich, co do 

obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Dalszy tok postępowania w przedmiotowej sprawie 

uzależniony będzie od rozstrzygnięcia powyższej kwestii. 

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, 

polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość 

przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych  

w postępowaniu wyjaśniającym. 

WÓ J T  G M I N Y  

ul. Jana Kozietulskiego 4 

05-622 Belsk Duży 

 



W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

niniejszej informacji strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  

w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Belsku Dużym - pokój 

nr 15 - w godzinach pracy Urzędu. 

 

            Z up. Wójta     

       Sekretarz Gminy 

/ - / mgr Renata Ostatek 

 

 

Zamieszczono: 

1. tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Belsk Duży 

2. tablica ogłoszeń sołectwa Łęczeszyce 

3. tablica ogłoszeń sołectwa Wólka Łęczeszycka 

 

 


