
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta gminy Rzekuń

z dnia 15 stycznia 2009r.

Na  podstawie  art.  53,  art.  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska 

(teks jednolity – Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 33 ust. 1, art. 153 ustawy z dnia 

3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 

(Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

podaje się do publicznej wiadomości

1. Na  wniosek  z  dnia  29-12-2008r.  INFO–TV–FM  Sp.  z  o.o.  ul.  Partyzantów  11, 

22 – 400 Zamość, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:„Budowa ośrodka nadawczego 

Ławy lokalizowanego w gminie Rzekuń pow. ostrołęcki na działce nr 291”.

2. Przedmiotem decyzji są warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze 

szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych, 

zasobów naturalnych  i  zabytków,  ograniczenia  uciążliwości  dla  terenów sąsiednich  oraz 

wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie 

budowlanym.  Planowane przedsięwzięcie  polega na budowie ośrodka nadawczego Ławy 

lokalizowanego w gminie Rzekuń pow. ostrołęcki na działce nr 291.

3. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt gminy Rzekuń. Organem właściwym 

do  wydania  opinii  i  dokonania  uzgodnień  w  przedmiotowym  postępowaniu  jest 

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska,  oraz  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor 

Sanitarny.

4.  Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w 

tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w ciągu 

21 dni  od daty publicznego  ogłoszenia  tj.  od 15.01.2009r.  do 05.02.2009r.,  w Urzędzie 

Gminy Rzekuń, pok. 10, codzienne w godzinach od 715  – 1515.

5. Każdy  ma  prawo  składania  uwag  i  wniosków  w  przedmiotowym  postępowaniu 

administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 21 dni od daty publicznego 

ogłoszenia tj. Od 15.01.2009r. do 05.02.2009r., w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu, 

ul.  Kościuszki  33.  Organem  właściwym  do  rozpatrzenia  uwag  i  wniosków  jest 

Wójt gminy Rzekuń.


