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OS.6220.8.2016        Żyrzyn, dnia 16.01.2019 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Żyrzyn 

z dnia 16.01.2018 r.  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa zakładu rzemieślniczego produkującego fronty meblowe zlokalizowanego 

na działce nr ewid. 391/2 w miejscowości Borysów (gm. Żyrzyn)”. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 

Wójt Gminy Żyrzyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa zakładu rzemieślniczego produkującego fronty meblowe zlokalizowanego 

na działce nr ewid. 391/2 w miejscowości Borysów (gm. Żyrzyn)”. 

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek FRONTEM Magdalena 

Gębal zam. Witowice 5a 24-130 Końskowola reprezentowanego przez pełnomocnika Pana 

Łukasza Wawszczaka zam. ul. Stachiewicza 35/177, 31-328 Kraków. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed 

jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza 

się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Żyrzyn, zaś 

organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Puławach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, informuję o możliwości zapoznania się 

z dokumentacją sprawy (w tym m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, raportem 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i opiniami organów biorących udział w ocenie 

oddziaływania na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu 

Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, w pokoju nr 1, w godz. 8:00-13:00. 

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości. Za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się: 16.01.2019 r. 
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Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, 

ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ugzyrzyn@post.pl. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały 

i dowody. 

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn, 

ul. Powstania Styczniowego 10, na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyrzyn pod adresem: 

www.zyrzyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie w sposób 

zwyczajowo przyjęty, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia. 


