
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
      w Lublinie 

20-144 Lublin,  ul. Bazylianówka 46 
  WOOŚ.420.178.2018.GM.8     Lublin, dnia 6  lutego 2019 r. 
                                           

OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE 

 
Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018  r., poz. 2096 ze zm.)  zawiadamia się strony 
postępowania, że dokumentacja zebrana w trakcie toczącego się postępowania 
administracyjnego dot. wniosku Gminy Modliborzyce prezentowanej przez pełnomocnika 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” dostępna jest 
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, w budynku przy ul. Bazylianówka 46, 
(II piętro, pokój nr 32, w godzinach pracy Urzędu). 

Zawiadomienie uważa się za dokonane a obwieszczenie doręczone po upływie 14 dni, 
licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Zainteresowane strony mogą 
w terminie 3 dni od dnia upływu ww. terminu zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne 
wnioski. 
Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, że: 

 w dniu 4 grudnia 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Lublinie wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Janowie Lubelskim z dnia 29 listopada 2018 r. znak: ONZ NZ.700/30/2018, iż dla 
przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu. 

 w dniu 23 stycznia 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Lublinie wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Janowie Lubelskim z dnia 18 stycznia 2019 r. znak: ONZ NZ-700.1.2019 
podtrzymujące swoje stanowisko zawarte w opinii z dnia 29 listopada 2018 r. znak: 
ONZ NZ.700/30/2018. 

 w dniu 28 stycznia 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Lublinie wpłynęła opinia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Zlewni w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2019 r. znak: 
RZ.RZŚ.436.380.2018.JS, iż dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu.  

 w dniu  6 lutego 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie  wydał 
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacja 
sanitarnej w miejscowości Słupie”. 

 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk  
/Podpis elektroniczny/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Otrzymują: 

1. Gminy Modliborzyce – wersja e PUAP (z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty) 
2. Pełnomocnik Wnioskodawcy – Gminy Modliborzyce 
3. Aa. – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. 

 
Po obwieszczeniu (14 dni), należy niezwłocznie odesłać na adres: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie  
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin                                  
          
          
Pieczęć urzędu/Podpis                                                             Zgodnie z art. 49 §2 Kpa publiczne 

obwieszczenie nastąpiło w dniach 
od……………………………….......
        
do…………………………………… 


