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Na podstx *e nr. 77 us. | pkl 1, us.. : . 4 uaiowy : dnia : pazdzxcmlka 20011 .. o udoswpnlamu
lnfnnnarjinśwdnwlsk

_ gn ochmn „namnie społecur'lstwn w mino-ue środowiska orazooccuach
odd2ialywamo nu gronownko 1111 u. z 2017 r, poz 1405. ze zm, zwanej dalej „usmwn ma")
mw art 123 usmwy 7 on... 14 czerwca 1960 r. Kodoks oosiępowenia adminiannayynego
(Dz u z 2017 r. poz 1257, ze 7111. mnncj nalej „_kpa")_ po m7pmr7cnlu wniosku BunnismnMmsla
i Gminy Gunnieok 2 dni.. 22 meronia 20111 r.. znak oś 6220 7.2017, dmycząccgn uzgodnienia
wlilncku inwesroro Rankcwskl. Koźlakicwch Luduinski soolka anna 2 manną ..l. Zachudmil 20.
01.500 Mlawa z dnin 17 slcrpl 20111 . .. spmnowunle omylki plsarskiej w wydanej duym
0Ś.6220 7.2017 2 dnia 27 lipca 201 x mku o środowiskowym uaamnkowanmen.

odmawiam ulgodnicnu ww. wnioaku.

UZASADNIENIE

Rurmlm7 Mlasla . G......y Glinojeck pismem z dni 22 sierpnia 2011; ., mok DŚ.6220 7 2017,
wy>ląpl| do kegmnnlnego Dyreklclm Ochrony Srodowuka w Wmmwie (wanego dxlq
. erionalnym Dyreklumm) .. uzgodu e wniosku o spmslnwame omylki piw; ei w wydalicl
dccyill nś 622072010 z dnla 27 lipca 2010 roku o śmduwiakuwych uworunkowamaol. Du W.
wyuaplenla dmącmnn wniosek o wydanie dccym .. dowlskovlych uwarunkowaniach 2 dn...
70 11.1opoda 2017 r. oraz wmmek o sum-slawa omylk w decy1|1 z dnia 27 Iipcn 20111 r „ok
oś 6220 72017

Zgodnie . ...-1. 77 usl. 1 u...—...y 005 w przypadku przeprowadzania oceny uddlinłyuanla
na środowisko przed wydaniem dequ. .. śruduwiskowych uwmunkowanmol. organ wla' my
do wyuaninwj dccy7j1, c7y|l w oinawmnym przypadku Burmnnz Mmm . Gminy Glinojeck ulg n...
. Regionalnym Dyrekiorem warunki realizaeyi pludsięwz'ęcia Do ww. wniosku (› ulgodnienic o. gan
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dolouo »miusek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwnrunkowaniacl. raporl .. Oddział:/waniu przedsięwzięcia na środowisko ora7
wypls . wyrys 1 miejscowego planu zagospodarowano pricslrlcnnegn dla d:.alek okieryrl.
wmo.k.em_Jeźeli plan len [mial uchwalony nlb ormaqę o jego braku.

»» przedmiorowym wniosku Burmisin Miasta . Gminy Glinojeck zwrócił slę :. prośbą
do Regionalnego Dyrckmra o uzgodnmnu w uybio nr.. 77 no.. I uslawy coś spmslowania omylk.
nisarsk.ei nicą-lj śmdnwiskowq : a 27 lipca 2an r mak oś 522072017 Jednakze 7nodluc
2 wgulacją ww uslawy „godnienm pndlegn wniosek o wydanie decyzji o środowskowyol.
uwarunkowaniach, a nlc w.nosok o spmsiowomc omylk. poonkicy Ponndlo organom, kli—ry uydol
przedmmlową decyzję je.. Burmim Mins... . 1iminy ciunoieok Reg nalny Dyrekmr
.. przedmiotową spmwic byl organum u2gedniajocym pradolęwzlęcis polzgająoc na prmbuklowil:
211 budynkow .nwemmkmu m..:nnej 7e Więkvcmem maksymalne. mo7liwq obsady mwellmnn
.. 21100 DJP, budowie 40 numemnyoi. zbiumików du magazynownnm Wu olynnego .. lnomei



pojemności 256 m3 ; budowie dróg o nawierzchni twardej o długości ok. 1,3 km i zakończył
postępowanie wydaniem postanowienia uzgadniającego warunki w. przedsięwzięcia znak:
WOOS-I.4242.364.2017.KZ.4 z dnia 7 marca 2018 roku.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor informuje, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawnymi nie istnieje organ uzgadniający wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na względzie powyższe, postanowiono jak w sentencji. "'

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
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Otrgmują:
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck
Anna Mihułka — pełnomocnik Inwestora
Anna Kłosińska — pełnomocnik Inwestora
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Eurminrx Miasta i Gminy Glinnjeck

@ ul. Placka 12
06-450 Glinnluk

Dawny: uwarunkowań 'mdnwnsknwvch dla fermy dmmu w Kondralcu Pan klm (npiuia znak:
zm 13 5 25 20151 dm: 21 marca IUIS[

Odwwiauajgc mw vmmsck Burmistrza Mim , emmy Glinojeck 1 dniu 22 smrpnia zum.
(pismo mak 0519103 zum o :pmstownnie umylkl pisarskiej, w wydm] decyzji
05 5220 7 2017 z dm 27 Iipcx zum r o śmdnwisknwych uvmmnknvmuiach ww. przedsięwzięcia,
daty:/que) błędnie podanego numeru jędnq 1 działek, nu krórych phuuwnne Jes: pmdmxolcwe
prudsxęwnqmc

@ mk.
, w wystąpieniu Burmistvm Mmm ; Gminy Glinojeck z dnia 12 mam zam., (: uzgodnienie
warunków dla planowanegu uu walna pradmiotowego praduęwzięcim podam) działkę
(› m ew 161/64. « powinna być działka o „: cw„ 159/54.
Nimqw umyłka psa-(sku nie ma wpływu na u
21 mam 2013 r„
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Enrmisln Mim: IGmlnyGllunjnck
„|_ Płocka 11
musu Glinoiock

Wndpuwledzl na „ma : dru: 22 sxerpma zma r _ znak 05 5220 1 2017„dulyczące ponawnego zanpmmwama
wamnkuw reahlacm puedmęvmęma pnwegaląoego na przebudowa zo www mwemarsmn, maxem
ze mększemem maksymzłney obsady mwemma » 2300 ma buduwe m „anemnycnzhmmlkuwdu magazynowama

gazu payment: :: «aqua. pqemnnsm zas ma maz dmg :) nawwerzchm Mam. 0 długosci ak w km w nmęme Fermy

Dmbw zmkahmwana, w mqsommśc: mmc Fanem gmma GIleBcK w zwlqzku : nczywlsmą umyka [››savską

w decyl” : mua w Huta zma r u smdowiskvach uwarunkowamacn znak 0562211720”. mum numeru

ewldeucymegn pdne| : dzwzvek ahpętycn zamienenlnm „Mmmm mmrmqę ze pamrzymwe s(anvwwkuwyrazane
w awm z uma «5 styczma 2018r„znak pzuma a 76 2017 MW
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