
Mordy, dnia 14.12.2022 r. 

IN.6220.1.2022.JP 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 79 ust.1 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 2022 r.               

poz. 1029 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  podaje do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                      

i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa budynku inwentarskiego – kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą”                    

- planowanego na działce o nr ew. 806/1 w miejscowości Wojnów, gmina Mordy. 

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w dniu 04.01.2022 r. na wniosek 

Inwestora.  

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                            

dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, zaś organami biorącymi 

udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony              

Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach,                 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości 

zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji                        

o środowiskowych uwarunkowaniach i wymaganymi załącznikami, m. in. raportem                      

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jego uzupełnieniami, a także stanowiskami 

innych organów)  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, pokój nr 11,              

w godzinach pracy Urzędu. 

 

Jednocześnie informuję o możliwości składnia uwag i wniosków dotyczących 

planowanego przedsięwzięcia w terminie 30 dni, tj. od dnia 19.12.2022 r. do dnia 

17.01.2023 r.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd 

Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, ustnie do protokołu bądź za pomocą 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywana ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym na adres: sekretariat@mordy.pl  

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  

 

mailto:sekretariat@mordy.pl


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, wywieszenie                 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicy ogłoszeń                     

w miejscowości Wojnów. 

 

 

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  

                                                                                                       /-/ Jan Ługowski  

                                                                                                      podpis na oryginale 
 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Inwestor 

2. Strony postępowania poprzez zamieszczenie na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

i Gminy Mordy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mordach oraz                          

na  tablicy ogłoszeń w miejscowości  Wojnów 

3. Sołtys wsi Wojnów 

4. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Joanna Pawluk  


