
BURMISTRZ
umiar Gminy Ghmjeck

Gilnojeck, dnia 22 maja 2018 r.

oś. 522072017

OBWIESZCZENIE

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 1231 art. 49 5 1 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 roku

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
ze zm. ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2005 roku o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziaie spoieczeristwa
w ochronie środowiska oraz :: ocenach oddzlaiywania na środowisko 1 Dz. U. z

2017 r, poz. 1405 ze Zm. zwanej dalej „ustawą coś „i, a także art, 1 pkt. 2 lit. a
ustawy Z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy Z dnia 28 iutego 2018 roku
o zmianie ustawy — Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 710 ›, wskazującym na
zmianę stanoWiska ustawodawcy i obecnie nakazującym „ do spraw
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w zycie niniejszej ustawy
dotyczacych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.
1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddzialywania na środowisko ( Dz.U. z 2017 roku
poz. mos, 1566 i 1999 ), stosuje się przepisy obowiazujace przed dnlem
1 stycznia 2013 r",

postanawiam:

prowadzic postępowanie wszczęte w dniu 12 grudnia 2017 roku z wniosku
Bartkowski, kozlakiewicz, Ludwinski Spółka Jawna ul. Zachodnia 28, 067500
Miawa z dnia 29 listopada 2017 roku, Zgodnie z przepisami oooWiazujacymi
przed dniem 1 stycznia 2013 roku tj. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostępnleniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na środowisko ( Dz.U z

2017 roku poz.1405,1566i1999)
konsekwencja powyzszego jest:

1. zmiana stron postępowania;
z. przed wydanlem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ

wiaśclwy do wydania tej decyzji:
a) uzgadnla warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem

ochronysrodowiska i, („„l;



bl zasiega opi i organu, o ktorym mowa w art. 78, w przypadku
przedsięwzięć wymagajacych decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1

pkt 1-3, 10-19 i 22.
c) zasiega opinii organu wtasciwego do wydania pozwolenia

zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,
Prawo ochrony środowiska, jezeli planowane przedsięwzięcia
kwaiifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust 1 tej
ustawy.

Zgodnie z treścią art. 77 w/powotanej ustawyz dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddzialywania na środowisko ( Dz.U. z

2017 roku poz. 1405, 1566 I 1995 ], prowadzone postępowanie nie wymaga
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z organem wlasciwym w
sprawach ocen wodnoprawnych, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2017 roku , Prawo wodne (. .i.
z uwagi na powyzsze, prowadzone postępowanie nie wymaga uzgodnienia z

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B 03-194 Warszawa.
Biorąc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanoWienie podlega pubiikacji w Eiuietynie informacji
Publicznej, publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urzad Miasta i

Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkancom poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck. Przekazano
sottysowi miejscowości: Kondrajec Panski i Kondrajec Szlachecki oraz
wszystkim soitysom na terenie Miasta i Gminy Glinojeck , w celu podania do
publicznej wiadomości mieszkańcom, W sposób zwyczajowo przyjęty.

Puuczenie

Na niniejsze postanowienie przysluguje prawo wniesienia zażalenia do
Samorządowego kolegium Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w terminie 7 dni, od dnia doręczenia
niniejszego postanowienia.

Otrzym ;
1.Wnioskodawca *Bankowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spóika Jawna z siedziba
ul. Zachodnia 28, 06-500 Miawa:

2. Pełnomocnikwnioskodawcy — Pani Anna Mlhuika ATMOTERM Warszawa;
3. Pełnomocnik wnioskodawcy ~ Pani Anna Kicslńska ATMOTERM Warszawa;
A. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa W Warszawie, ui. Karoikowa 30,



01107 Warszawa;
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,
007 015 Warszawa;
S.Pan'stwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w ciechanowie ul. Sienkiewicza
27, os ~ 400 Ciechanow;
znegianalny Zarząd Gospodarki Wodnei w Warszawie, ul. Zarzecze 3, 037194
Warszawa
S.Strony postępowania , liczba stron w growadmnym gostęgowaniu
grxekracza zo.
7.a/a

Do wiadumoścl:
1. Sołtys miejscowości Kondrajec Pański . celem zapoznania z treścią
postanowienia mieszkańców solectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Sołtys mieiseowości Kondrajec Szlachecki . celem zapoznania z treścią
postanawlema mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. wsz sc soit si na terenie miasta i Gmin GIinDieck - celem zapoznania z
treścią postanowienia mieszkańców sulenwa w sposób zw czaiowo przviet .

(1 up. „TMSprawe prowadzi. . . ilia,Elzbleta Pizybyiowska ”"M Piz Vinn/ihrinlpeklai ». mni-:w!Nrtel 023 574 za * miw :mnimi"


