
WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
06-252 DĄBWÓWKA
trt. T. Kośctueeki 14 Dąbrówka, dnia 2 września 2020 roku

dow. wokwniński. woi. mazowieckie

OS. 6220.1.2020

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 2 września 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) w związku art. 49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci -  dwutorowej napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110 kV do stacji elektroenergetycznej Małopole na działkach ew. nr 14,

12, 9, 7, 5, 2, 1/2, obręb 0002 Chruściele oraz na działkach ew. nr 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 

265, 264, 263, 262, 275, 276, 261, 253, 252, 251, 250, 249, 248/2, 248/1, 247/2, 247/1, 246/4, obręb 

0020 Trojany, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, zostało zakończone.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany 

jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów 

i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., 

informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Dąbrówka (pokój 

numer 5) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godzinach 9:00 -  18:00, od wtorku do 

czwartku w godzinach 7:30 -  15:30 oraz w piątek w godzinach 7:30 -  14:30 oraz zgłosić swoje uwagi 

i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zawiadamiające o zakończonym postępowaniu dowodowym zostaje 

podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

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

Dąbrówka. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, 

w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 

ogłoszeń.

Otrzymują:
1. Strony postępowania
2. Aa

Wywieszono dnia:..........
Zdjęto dnia:...................
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Dorota Wróbel
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