
B U RM I S T R Z
Miasta i Gminy Glinojeck

Glinojeck dnia 05 pażdziernika2018 r.
oś. 6220.7.2017

P OSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 5 1 i 5 3 w związku z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze
zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka Jawna ul.
Zachodnia 28, 06-500 Mława 2 dnia 17 sierpnia 2018 roku, (data prwu 20 sierpnia 2018
roku ) o sprostowanie omyłki w wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck decyzji
znak OŚ.6220.7.2017 z dnia 27 lipca 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 20 budynków inwentarskich,
związanej ze zwiększeniem maksymalnej możliwej obsady inwentarza o 2800 DJP; budowie
40 naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 256 m3;
budowie dróg o nawierzchni twardej o długości ok. 1.3 km. w obrębie istniejącej Fermy
Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kondrajec Pański, gm. Glinojeck, powiat
ciechanowski, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Ciechanowie UI. Sienkiewicza 27, 06- 400 Ciechanów znak ZNS.713.12.78.2018 r z dnia 29
sierpnia 2018 roku; Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie ul.
Sienkiewicza 3, 00—015Warszawa znakWOOŚ-|.4221.206.2018.AST z dnia 06 września 2018
roku i Urzędem MarszałkowskimWojewództwa Mazowieckiegow Warszawie Departament
Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ul. Kłopotowskiego 5, 03-718
Warszawa, znak PZ-II-7030.40.2018 MW z dnia 31 sierpnia 2018 r;

postanawiam
w decyzji znak OŚ.6220.7.2017 z dnia 27 lipca 2018 roku o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
- przebudowie 20 budynków inwentarskich, związanej ze zwiększeniem maksymalnej
możliwej obsady inwentarza o 2800 DJP;
-budowie 40 naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności
256 m3;
-budowie dróg o nawierzchni twardej o długości ok. 1.3 km,
- po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie
UI. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów; Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; Urzędem MarszałkowskimWojewództwa
Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych ul. Kłopotowskiego5, 03-718 Warszawa.
sprostowaćomyłkę pisarską w następującym zakresie:
je_st
—w obrębie istniejącej Fermy Drobiu zlokalizowanej na gruntach ozn. w ew. nr działek na
działkach o nr ew. 169/62, 162/64, 169/67, 169/69, 169/72, 169/73, 169/74, 169/75 w
miejscowościKondrajec Pański, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
a powinno być
- w obrębie istniejącej Fermy Drobiu zlokalizowanej na gruntach ozn. w ew. nr działek na
działkach o nr ew. 169/62, 169/64, 169/67, 169/69, 169/72, 169/73, 169/74, 169/75 w
miejscowości Kondrajec Pański, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski, w niżej wymienionych
zapisach decyzji:



1) w podstawie prawnej, w wierszu 18, przed działką o nr ew. „169/62” wpisuje się dz. o nr
ew. „169/64”;
2) w treści decyzji na str. 2 w zdaniu pierwszym przed działką o nr ew. „169/62” wpisuje się
dz. o nr ew. „169/64"; w wierszu dziesiątym przed działką o nr ew. „169/62" wpisuje się
dz. o nr ew. „169/64”;
3) na stronie 7, w uzasadnieniu do decyzji, w ósmym wierszu przed działką o nr ew.
„169/62” wpisuje się dz. o nr ew. „169/64";
4) na stronie 8 uzasadnienia decyzji, w trzydziestym trzecim wierszu przed działką o nr
ew. „169/62” wpisuje się dz. o nr ew. „169/64";
5) na stronie 10, w uzasadnieniu do decyzji, w dwudziestym drugim wierszu przed działką o
nr ew. „169/62” wpisuje się dz. o nr ew. „169/64";
6) charakterystyka przedsięwzięcia - na stronie 20 , w osiemnastym wierszu przed działką
o nr ew. „169/62” wpisuje się dz. o nr ew. „169/64”;
Z)_w obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck znak OŚ. 6220.7.2017 z dnia 27
lipca 2018 r o wydanej decyzji w czternastym wierszu przed działką o nr ew. „169/62"
wpisuje się dz. o nr ew. „169/64";
Pozostała treść decyzji nie ulega zmianie.

UZASADNIENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wydał decyzji znak OŚ.6220.7.2017 z dnia 27 lipca 2018
roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie 20 budynków inwentarskich, związanej ze zwiększeniem maksymalnej
możliwej obsady inwentarza o 2800 DJP; budowie 40 naziemnych zbiorników do
magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 256 m3; budowie dróg o nawierzchni
twardej o długości ok. 1.3 km. w obrębie istniejącej Fermy Drobiu zlokalizowanej na
gruntach ozn. w ew. nr działek na działkach o nr ew. 169/62, 162/64, 169/67, 169/69,
169/72, 169/73, 169/74, 169/75 w miejscowości Kondrajec Pański, gm. Glinojeck, powiat
ciechanowski,w miejscowości Kondrajec Pański, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
W wydanej decyzji omyłkowo wpisana została działka o nr ew. 162/64 a powinna być
169/64. W tym stanie rzeczy, należało obecnie uzupełnić pierwotną decyzję o działkę oz. nr
ew. 169/64.
Pozostała treść przedmiotowej decyzji nie ulega zmianie.

Na niniejsze postanowienie, przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Termin dla strony do wniesienia odwołania od decyzji biegniezod ' dor czenia niniejszego
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lnspektor ds rolnictwa.
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Otrzymują :

1.Wnioskodawca-Bartkowski Koźlakiewicz, Ludwiński Sp. Jawna ul. Zachodnia 28,
06-500Mława;

2. Strony postępowania - liczba stron w prowadzonym postepowaniu przekracza 20;
3. PełnomocnikWnioskodawcy — Pani Anna Mihułka ATMOTERM;
4. PełnomocnikWnioskodawcy — Pani Anna Kłosińska ATMOTERM;
5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207Warszawa;
6. a/a



Do wiadomości
1.RegionalnyDyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa;
2 . Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27,

06 — 400 Ciechanów;
3. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament
Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ul. Kłopotowskiego 5, 03-718
Warszawa.
4.Sołtys miejscowości Kondrajec Pański — celem zapoznania z treścią zawiadomienia
mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowoprzyjęty;
5. Sołtys miejscowości Kondrajec Szlachecki — celem zapoznania z treścią zawiadomienia
mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowoprzyjęty;
6. Pozostali sołtysi na terenie Miasta i Gminy Glinojeck — celem zapoznania z treścią
postanowienia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

Sprawę prowadzi: E.Przybyłowska nr tel. 23 674 2803


