
Łosice, dnia 30.12.2021 r. 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Łosice 

GNiOŚ.6220.4.38.21 

Obwieszczenie 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia                       

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 

r., poz. 247 z późn. zm.) 

zawiadamia  

że w dniu 30 grudnia 2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Łosice znak 

GNiOŚ.6220.4.36.21 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności 

poboru wody do 42,0 m3/h na nieruchomości położonej w Chotyczach dz. nr 894/11, obręb ew. 

0003”. 

Jednocześnie zawiadamiam, iż z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Łosicach można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 

16 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 9.00-17.00,  wtorek- piątek w godz. 7.30-

15.30.  

W dniu 30 grudnia 2021 r. niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie 

Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy   

w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Chotycze na okres 

14 dni. 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Łosice 

/-/ Mariusz Kucewicz 

Podstawa prawna 

• art. 38 ustawy ooś – „Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości 

informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią”; 



• art. 85 ust. 3 ustawy ooś – „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”. 


