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ZAWIADOMIENIE 

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji                                               

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 

ust. 1 pkt 4 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. 2373) 

zawiadamiam 

że w dniu 21 grudnia 2021 r., na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie 

administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody                 

na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie jałownika wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działkach o nr ew. 257, 258, 262, 263/1, 263/2 w miejscowości Rogóziec 

oraz na działce o nr ew. 214/2 w miejscowości Suchodołek, gmina Mordy, powiat 

siedlecki, województwo mazowieckie”. 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. 

Organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowym postępowaniu są Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach             

oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie 

Podlaskim. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium 

prowadzonego postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania 

wyjaśnień w sprawie oraz możliwości składania wniosków, uwag i zastrzeżeń. 

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy             

w Mordach przy ul. Kilińskiego 9, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy 

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

 /-/ Jan Ługowski 
 


