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Glinojeck, dnia 12 grudnia 2017 r,
oś.5220.7.2017

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art 49 51 i 9 2 i art. o1ś 1 i 54 ustawy z dnia 14
czerwca 1950 roku kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2017
roku, poz. 1257), w Miami z art. 74 usr. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 03
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddzialywania na środowisko 1 Dz u, z 2017 r. poz, 1405), zawiadamiam,
ze w dniu 07 grudnia 2017 roku, na wniosek Bartkowski, Koźlakiewicz,
Ludwir'iski Spóla lawna z siedzibą ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława, wszczęte
zostalo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego
przedsięwzięcia polegającego n
. przebudowie zo budynków inwentarskich, związanej ze zwiększeniem
maksymalnej możliwej obsady wenlarza o 2300 DJP;
-budowie 40 naziemnych zbiornikow do magazynowania gazu plynnego
o lacznej pojemności 256 m3;

- budowie dróg :: nawierzchni twardej o długości ok. 1.3 km.
w obrębie Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kondrajec Pański, gm
Glinojeck na dzialkach :: nr ew. 169/62, 162/64, 169/67, 169/69, 169/72,
169/73,169/74, 169/75.
Liczba stron w prowadzonym postępowaniu przekracza 20. Zgodnie 7, art. 74
ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udosrępniamu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
środowiska oraz ocenach odleaivwanla na Środowisko ( Dz U. z 2017 r. poz
1405l, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego,
który stanowi 'eźeli Erzegis szczególny tak stanowi zawiadom nie stron
o decyzjach i czynnościach organu administracji publicznei może nastąpić
w formie publicznego obwieszczenia w innej formie publicznego ogłoszenia
zwyczajowoprzviętei w danej mieiscowości lub urzez udostennienie nisma
w Biuletynie Informacii Publicznei na stronie nadmiotawei wlaściwego
organu administrac'i Euhliczne'"

informuję, ze zgodnie z art. 9, 10 i art 73 Kodeksu postępowania
administracyjnego, stronom tego postępowania, przysluguje prawo do
czynnego udzialu w każdym siadium prowadzonego postępowania Organ
adminisrracji publicznej obowiązany jest umożliwić strome postępowania
przegladanie akt sprawy, sporządzanie z nich noraiak i odpisów.



z dokumentacjąmożna sie zapoznac w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Giinojeck, pokój Nr 19, codziennie w godzinach od 3"”- 160" w terminie 14
dni, licząc od dnia doręczenia mniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienle o wszczęciu postepowania oodano do publlnnel Wiadomosci punrzez.
l)wywieszenie na tabilzy ogloszen Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,
2)lamleszczenle w Bluietynle informarii Pubiicznej Uvzędu Miasia iGminv Glinoieck,
ai przekazanie wszystkim sonysdm na terenie Miasta . Gminy slinoieck eceiem zapoznania
z treścią zewradomienia mieszkancow soleowa, w sposób zwyczaiowo pnylęcy

enzymu ; :

1.Wn|oskodawca > Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwlński Spóła Jawna z siedzibą
ul. Zachodnia 28, 06500Mława;
Z PełnomocnikWnioskodawcyf Pani Anna MiehuikaATMOTERM Warszawa,
3„ Pełnomocnik Wnioskodawcy—PaniAnna Kłosińska ATMOTERM Warszawa;
47 Strony postępowania - liczba stron w prowadzonym postępowaniu
przekracza 20, zgodnie z an 49 Kpa „zawiadomienie stron o decyziach i

czynnościach organu adminisiracii publicznej może nastąpić w formie
publicznego obwieszczenia”„
5 . a/a
Do domo
Wszyscy Soitysl na terenie Miasta i Gminy Gminy Glinojeck , celem
Ianozuania : tres a Obwieszczenia mieszkańców sołectwa W snusób
Iwycza owo przy gty,

Sprawę prowadzi _slzoiela Przyoyiowska
Nr tel. 023 674 28 03

Podano do publicznejWiadomości poprzez wywieszenie na tabiicy ogloszen
A grudnia 2017r do dn .grudnia 1017 roku (14 dnii.

zalem ztabllcy ogioszen dnia . 2017 roku
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