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WÓJT GMINY BROCHÓW 

        Brochów 125 

    05-088 BROCHÓWJT GMINY BROCHÓW 

      Brow 125 

      05 – 088 BROCHÓW 

Brochów, dnia 11.01.2022 r.  

OŚ.6220.6.2021 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 

 

 

 Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze 

zm.), Wójt Gminy Brochów  
 

podaje do publicznej wiadomości 
 

informację o wydaniu w dniu 5 stycznia 2022 roku decyzji Nr 10.2022 o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
 

,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami do granic działek 

prywatnych w miejscowości Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie, Andrzejów gm. 

Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie”. 
 

   Ponadto informuję, iż z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w 

tym pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Łowiczu znak: WA.ZZŚ.5.435.1.329.2021.KP z dnia 28.09.2021 r., postanowieniem 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu 

znak: WA.ZZŚ.5.435.1.329.2021.KP.2 z dnia 07.10.2021 r. oraz postanowieniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19.08.2021 r. znak: 

WOOŚ-I.4220.1139.2021.MWO, można  zapoznać  się  w Urzędzie Gminy Brochów, 

Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój  19,  w  poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, 

środę 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, numer telefonu: (22) 725-70-03, wew. 

224; 22 100 25 91. 
 

   W dniu 11 stycznia 2022 roku treść decyzji Nr 10.2022 o środowiskowych 

uwarunkowaniach została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Brochów na okres 14 dni. 
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   Na podstawie art. 38 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Organ właściwy do 

wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o 

możliwościach zapoznania się z jej treścią. 

 

   Według art. 85 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, Organ właściwy do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej 

wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz 

z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 

77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień 

udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

 

 

WÓJT 

mgr inż. Piotr Szymański 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 

1. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 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 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)  a  także  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze 

zm.), poprzez umieszczenie OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Brochów 

informującego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy 

Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Bieliny, Sianno; Famułki Brochowskie; 

Andrzejów, Brochocin. 

2. A/a. 
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Umieszczono: 

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,  

2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,  

3. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bieliny, Sianno,  

4. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Famułki Brochowskie, 

5. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Andrzejów, Brochocin. 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 

 

 


