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INFORMACJA
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 33 w związku z 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze
zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna”
1. Postępowanie wszczęto na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie z dn.18.09.2018r.
2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Łochowa.
3. Organy opiniujące w toku postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi
krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna" wydały:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Postanowienie uzgadniające
realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Rozbudowie drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna".
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie wydał opinię sanitarną, w której
opiniuje przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi krajowej nr 62 na odcinku
przejścia przez miejscowość Kamionna od km 269+500 do km 270+900 i zgłosił
środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji.
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim
podtrzymuje opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, w której
nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
którą wydał na wcześniejszym etapie postępowania.
4. W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, każdy zainteresowany ma możliwość:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, dostępną w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łochowie pokój nr 112 w godzinach pracy
Urzędu w terminie 30 dni od chwili podania do publicznej wiadomości,
- składania uwag i wniosków.
5. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów,
- ustnie do protokołu, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łochowie tj. poniedziałek,
wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 16.00, środa w godz. 8.00 – 17.00, piątek 8.00 – 15.00
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój 112,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: srodowisko@gminalochow.pl
w terminie 30 dni tj. od dnia 04.08.2021r. do dnia 02.09.2021r.
6. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Łochowa.
7. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5 pozostawia się bez
rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania mają możliwość składania uwag i wniosków przez cały
okres trwania postępowania.
Zawiadomienie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie i w miejscowości Kamionna oraz na stronie Gminy Łochów
www.gminalochow.pl

