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WÓJT GMINY BROCHÓW 

         Brochów 125 

    05 – 088 Brochów 

Brochów, 30.03.2021 r. 

OŚ.6220.5.2020 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 
 

WÓJTA GMINY BROCHÓW INFORMUJĄCE O PRZYSTĄPIENIU DO  
 

PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

 

 

 Wójt Gminy Brochów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z 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 (t. 

j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamia, że w na wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez osoby fizyczne w dniu 07.07.2020 r. i 

uzupełniony w dniach: 17.07.2020 r., 22.07.2020 r., 23.07.2020 r., 24.07.2020 r., zostało 

wszczęte przez Wójta Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego: 
 

,,na rozbudowie stawu wodnego na działkach o nr ewidencyjnym 275/2, 276/2, 278/2, 

279/2, 280, 281, 282 w obrębie geodezyjnym Brochów, gmina Brochów, pow. sochaczewski 

województwo mazowieckie”. 
 

   Mając na uwadze, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 

12 października 2020 r. znak: WOOŚ-I.4220.1143.2020.ACH.3, opinię Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 5 

października 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.517.2020.MS oraz stanowisko Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, Wójt Gminy Brochów wydał dnia 

30.11.2020 r. postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i określił jednocześnie zakres 

raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko. 
 

   RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla inwestycji polegającej: ,,na 

rozbudowie stawu wodnego na działkach o nr ewidencyjnym 275/2, 276/2, 278/2, 279/2, 280, 

281, 282 w obrębie geodezyjnym Brochów, gmina Brochów, pow. sochaczewski województwo 

mazowieckie” został przygotowany i złożony w dniu 18.02.2021 r.  
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   Od pełnomocnika wnioskodawców do Organu prowadzącego postępowanie w dniu 

15.03.2021 r. wpłynęło pismo z dnia 12.03.2021 r. z wyjaśnieniami dotyczącymi planowanej 

inwestycji. 
 

   Wójt Gminy Brochów uwzględnił w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyżej wymieniony raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.  

 

   Biorąc powyższe pod uwagę, przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego: 
 

,,na rozbudowie stawu wodnego na działkach o nr ewidencyjnym 275/2, 276/2, 278/2, 

279/2, 280, 281, 282 w obrębie geodezyjnym Brochów, gmina Brochów, pow. sochaczewski 

województwo mazowieckie”. 

 

   Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 

Brochów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi 

do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu. 
 

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z 

dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz składania uwag i 

wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w  terminie 30  dni od daty 

publicznego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, 

pokój nr 19, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środę 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 –  

16  00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, wew. 224, 22 100 25 91. 
 

   Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Brochów przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

   Doręczenie - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, 

w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 

pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

   Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpi z dniem 7 kwietnia 2021 r. poprzez 

udostępnienia OBWIESZCZENIA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Brochów (http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=172, Tablica ogłoszen) oraz wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.  
 

   Niniejsze OBWIESZCZENIE zostanie również wysłane do Pani Sołtys Sołectwa 

Brochów z prośbą o zamieszczenie OBWIESZCZENIA na tablicy ogłoszeń Sołectwa i 

ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 
 

   Mając za podstawę art. 33 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), przed wydaniem i zmianą 
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decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej 

zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:  

1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  

2) wszczęciu postępowania;  

3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;  

4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i 

dokonania uzgodnień; 

5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym 

jest ona wyłożona do wglądu; 

 6) możliwości składania uwag i wniosków;  

7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin 

ich składania;  

8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;  

9) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w 

art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;  

10) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 

prowadzone. 

 

   Według 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), przed wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość 

udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 

   Zgodnie z art. 34 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. 247), uwagi i wnioski mogą być 

wnoszone:  

1) w formie pisemnej;  

2) ustnie do protokołu;  

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy 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. 247), uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej 

wymienionego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

 

 

         WÓJT 

        mgr inż. Piotr Szymański 
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Otrzymują: 

1. Pełnomocnik wnioskodawców. 

2. Pozostałe strony postępowania.  

3. Pani Sołtys sołectwa: Brochów. 

4. A/a. 

 

Umieszczono: 

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,  

2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,  

3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów. 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 

      


