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Sprawy prowadzi: podinspektor ds rolnictwa i ochrony srodowiska Bednarek Agnieszka 


ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1 pkt 1 - 8, art. 34, art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spo!eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia!ywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 
roku, poz. 1405 z p6in. zm.), w zwiqzku z art . 79 ust. 1 w/w ustawy 

WOJT GMINY STUPSK 

podajc do pubJicznej wiadornosci, :ie w dniu 4 grudnia 2017 r. Panstwo Katarzyna 

i Pawel Tetkowscy, zarn. D~bek 113, 06-561 Stupsk, wyst~pili z wnioskiern 0 wydanie dccyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi'(wzi'(cia polegaj~cego na budowie dwoch 

budynk6w inwentarskich - chlewni na dzialkach nr ewidencyjnc 424/3, 424/4, 424/5 

w rniejscowosci D~bek, grnina Stupsk, powiat rnlawski. 

Jcdnoczesnie inforrnuje sie, ie: 

I . 	 Organem w!asciwym w sprawie wydania decyzji jest W6jt Gminy Slupsk, organami 
wlasciwymi do wydania opinii Panstwov.ry Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie oraz 
Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego, natomiast do dokonania Llzgodnien jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

2. 	 Istnieje mozliwosc zapoznania siy z dokumentacjq w sprawie tj. wnioskiem 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiywziycia wraz z zalqcznikami, opiniq 
sanitarnq Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie, opiniq Marszalka 
Wojew6dztwa Mazowieckiego, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie, raportem 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
opracowanym dla przedmiotowego przedsiywziycia oraz z innymi wymaganymi prawem 
zalqcznikami. 

3. 	 W/w dokumenty byd q wylozone do wglqdu od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 
15 maja 2018 roku w Urzydzie Gminy Stupsk pok6j nr 5, w godzinach 7 00 - 15 00 , w srody 
8 00 _ 16 00. 

4. 	 Ka:idy rna prawo do skladania uwag i wniosk6w w postepowaniu nrowadzonyrn 
z udzialern spoleczenstwa do zgrornadzonych dokurncntow bed'lcych przcdrniotcrn 
postepowania od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 15 rnaja 2018 roku. 

http:Panstwov.ry


5. 	 Miejscem skladania uwag i wniosk6w jest siedziba Urzydu Gminy Stllpsk, pole nr 5. 

6. 	 Uwagi i wnioski mogq bye wnoszone w formie pisemnej, lIstnie do protokolu, za pomOCq 
srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. 

7. 	 Organem wlasciwym do rozpatrzenia zlozonych uwag wniosk6w w terminie podanym 
w punkcie 4 jest W6jt Gminy Stupsk. 

8. 	 Uwagi i wnioski zlozone po uplywie terminu okreslonego w punkcie 4 mmeJszego 
zawiadomienia, pozostawione zostanq bez rozpatrzenia. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez: 
- wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Urz((du Gminy w Stupsku, 
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urz'fd, 
- zamieszczenie na tablicy ogloszen w miejscowosci D'fbek, 
- przekazanie stronom post((powania. 

Otrzymuj'J: 

1. 	 strony postiYPowania wg wykazu,

(3 ala 

Do wiadomosci : 

I. 	 Soltys miejscowosci D'lbek w celLi podania do pLiblicznej wiadomosci mieszkaricom. 


