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Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm. zwanej dalej
„ustawą ooś „) oraz art. 10 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), uprzejmie
informuję, że wydane zostało postanowienie znak OŚ. 622062018 2 dnia 12 lutego 2019
roku o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn. pn. „ Budowa GPZ Glinojeck na gruntach oz. nr dz. 31/5
położonych w miejscowości Zygmuntowo ( teren cukrowni ), gmina Glinojeck, pow.
ciechanowski".
Inwestorem przedsięwzięcia jest ENERGA — Inwest Sp. z o.o. AI. Grunwaldzka 472, 80-309
Gdańsk;

Z treścią wydanego postanowienia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa znak WOOŚ—

I.4220.748.2018.AST.3 z dnia 08 października 2018 r. ( data wpływu 15.10. 2018 r.),opinią
sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
ZNS.712.19.86.2018 z dnia 06 września 2018 roku ( data wpływu 12. 09.2018r.) opinią
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak. 25.9022.136.2019
DB z dnia 01 lutego 2019 r ( data wpływu 07 lutego 2019 r ), oraz opinią Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie znak WA.RZŚ.436.1.664.2018.Z201.EPZ.3.(WA.ZZŚ.1436.194.
2018) z dnia 07 stycznia 2019 r ( data wpływu 11 stycznia 2019 r), można się zapoznać w
Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, pierwsze piętro, ul. pok. Nr 19 w godz. pracy Urzędu,
od godz. 800 do 1600 w terminie 7 dnia od daty podania niniejszego obwieszczenia do
publicznej wiadomości.

Wydane postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie
DostępnymWykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck.
Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.
Przekazano sołtysom miejscowości: Zygmuntowo i Kowalewko Szyjki — w celu podania do
publicznej wiadomości mieszkańcom, w sposób zwyczajowo przyjęty.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia
do dnia 12 lutego 2019 r do dnia 19 lutego 2019 r
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia
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