STAROSTA WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Wołomin, 10.06.2020 r.
WOS.6540.4.2020.MG
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMINSKIEGO
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.), w nawiązaniu do art. 41 ust. 3 i ust. 4 oraz
art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 868 ze zm.), w związku z wnioskiem pana Jacka Siudzińskiego – pełnomocnika
działającego w imieniu pana Dominika Woźniaka, jednego z członków spółki cywilnej AG
DOM DEVELOPMENT S.C. Tomasz Woźniak, Agnieszka Woźniak, Dominik Woźniak, ul.
Ceglana 24, 05-220 Zielonka, o zatwierdzenie projektu robót geologicznych,
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2.

3.

4.

5.

zawiadamiam, że:
Starosta Wołomiński wydał decyzję nr 200/20 z dnia 10.06.2020 r., znak WOŚ.6540.04.
2020.MG, zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na
potrzeby budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
w dwóch zespołach: szereg A1- A4 oraz szereg B1- B4 (kat. I) oraz instalacji kanalizacyjnej
(dz. ew. nr 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11).
Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
stronami postępowania w sprawie są właściciele (użytkownicy wieczyści) ww.
nieruchomości gruntowych.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od
decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny
z osobą prowadzącą sprawę (tel. 22 346 11 35), w celu ustalenia ew. sposobu zapoznania się
z decyzją.
Zgodnie z art. 49 § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane, po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z up. Starosty Wołomińskiego
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Barbara Zajkowska-Guzek
(- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wywieszono dnia ………………………….

Pieczęć urzędu

Zdjęto dnia ……………………..………………

Pieczęć i podpis pracownika odpowiedzialnego za uwidocznienie
obwieszczenia

Po upływie terminu uwidocznienia obwieszczenia należy je niezwłocznie odesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

