
URZĄD GMINY DĄBRÓWKA Dąbrówka, dnia 8 luty 2019 roku
ul. Tadeusza Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka 
tel. (29) 757 80 02, 757 80 03

faks 7B7 82 20

OS.6220.7.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 8 luty 2019 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (tj., Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku art. 49 oraz art. 61 §4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(tj., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zpóźn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

nr 03/2015 wydanej przez Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30.06.2015r. znak: UG.6220.07.2014, 

zmienionej decyzją nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 09.05.2017r. znak: OS.6220.23.2016 dla 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa 

naturalnego ze złoża SOKOLOWEK zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 65, 66/4, 66/5, 

61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64 w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka, zostało zakończone. Zmiana 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegała będzie na zmianie powierzchni oraz zasobów 

złoża.

Celem postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania powyższego 

przedsięwzięcia na środowisko było określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego 

wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 

publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrówka 

(www.bip.dabrowka.net.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka, Urzędu 

Miasta i Gminy Radzymin oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrówka (pokój nr 5) w godzinach pracy 

Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Otrzymują:
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