
3 U R NI I S T R Z
Miasta i Gminy Glinojeck

Glinojeck, dnia 12 marca 2019 r

oś. 622022019

Z AWIADOMIENIE
o wszczęciu postepowania

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 5 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 ze zm. ), w związku z art. 74
ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.)

zawiadamia strony postępowania, że
1. z wniosku STRABAG SP. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800
Pruszków, wpisanej pod numerem KRS 0000054588 do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawyw Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 521-04-21-928 reprezentowana
przez pełnomocnika Pana Bartosza Mazur zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Eksploatacja kopaliny ze złoża piasków „Kondrajec Szlachecki” położonego na gruntach ozn.
ewid. nr działek: 135/4, 135/8, 135/9, 136/2, 137/2, 138/4, 139/3 obręb Kondrajec
Szlachecki, gm. Glinojeck o pow. 20.20 ha.;
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w 5 3 ust. 1 pkt. 40 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71. ). Analizowana inwestycja zalicza się do
grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1 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 (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.). Planowana inwestycja
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 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 (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.), organ wystąpi
do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015
Warszawa; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie ul.
Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-
194 Warszawa 0 wydanie opinii w sprawie stwierdzenia ( lub nie ) obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia tego
obowiązku, określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wnioskowanego
przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron w prowadzonym postępowaniu przekracza 20, stosownie
do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ), zawiadomienie stron o decyzjach i innych
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej



miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 10 5 1 Kpa stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium
postępowania.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck w godz. od 800 - 1600

osobiście lub przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na
adres sekretariat@e-Glinojeck.pl.

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, pokój
Nr 19, codziennie w godzinach od 800— 1600 w terminie 14 dni, licząc od dnia podania do
publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania podano do publicznejwiadomości poprzez:
l)wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,
2)zamieszczeniew Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,
3)przekazanie sołtysowi miejscowości Kondrajec Szlachecki _— celem podania do publicznej
wiadomości mieszkańcom.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 9 1 i 5 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ) w toku postepowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UlVIiG Glinojeck dnia 13 marca 2019 r
do dnia 28 marca 2019 r
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ....................................2019 r.

Otrzymują:
1. STRABAG SP. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków-
pełnomocnik Pan BartoszMazur;
2. strony postępowania — zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —- Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 ze zm. ).
3. a/a
Dowiadomości:
Sołtys miejscowości Kondrajec Szlachecki — celem podania do publicznej wiadomości
mieszkańcom miejscowości KondrajecSzlachecki, gm. Glinojeck.

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Przybyłowska
nr tel. 23 674 2803


