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GKI.6220・6.2017.AB(91)

Spraw? PrOWadzi: POdinspektor ds rolnictwa i ochrony Srodowiska Bednarek Agnieszka

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 29’arL 30, art. 33 ust. 1 pkt l - 8, arL 34, aIt. 35 i art. 37 ustawy z dnia

3 paZdziemika 2008 roku o udost?Pnianiu infomaqii o §rodowisku i jego ochronie, udziale

SPOleczehstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 201 8

roku, POZ. 2081 z p6in zm.), W ZWiazku z art. 79 ust. 1 w/wustawy

WOJT GMINY STUPSK

POdaje do publicznej wiadomoSci, Ze w dniu 4 grudnia 2017 r. Pahstwo Katarzyna

i PaweI Tetkowscy, Zam. D帥ek l13, 06-561 Stupsk, WyStapili z wnioskiem o wydanie decyzji

O §rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia poIegajapego na budowie dw6ch

budynk6w inwentarsIdch - ChIewni na dziaIkach nr ewidencyjne 424/3, 424/4, 424/5

W mleJSCOWOsti D雀bek) gmina Stupsk) POWiat mIawski.

Jednocze§nie informuie sie. Ze:

1. Organem wlaSciwym w sprawie wydania decy却jest W坤Gminy Stupsk, Organanri

wlaSciwymi do wydania opinii Pahstwowy Powiatowy Iuspektor Sanitamy w Mlawie oraz

Marszalek W垂w6dztwa Mazowieckiego, natOmiast do dokonania uzgodnieh jest Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w W癌szawie.

2. Istni加mozliwo§6 zapeznania si? Z dokunenta扇w sprawie卓wnioskiem o wydanie decyzji

O §rodowiskowych uwarunkowaniach realizapj i przedsi?WZi?Cia wraz z za車znikami, OPiniami

Pahstwowego Powiatowego Iuspektora Sanitamego w Mねwie, OPiniami Marszalka

認諾藍認諾e霊。書0討a豊富難詰誓r‡霊嵩
OPraCOWanym dla przedmiotowego przedsi?WZiecia wraz z uzupeinieniami oraz z imyml

Wymaganym PraWem Zakyznikani.

3. W/w dokunenty b?d vyIozone do wgladu od dnia 29 kwietnia 2019 roku do dnia

造岩9 roku wUrz塾e Gminy Sfupskpok鉦v 5・ W gOdzi脚h 7 00 - 15 00・ W音型4警護量藍
5. MiQjscem skfadania uwag i wniosk6wjest siedziba Urz?du Gminy Stupsk, POk. nr 5.



6. Uwagi i wnioski moga by6 wnoszone w fomie pisermQj, uStnie do protokolu, Za POmOCa

§rodk6w komunikaqi i elektronicznQj bez koniecznoSci opatrywania ich bezpiecznym podpisem

elektroni cznym.

7. Organem wlastiwym do rozpatrzenia zIozonych uwag i wniosk6w w teminie podanym

W Punkcie 4 jest W句t Gminy Stupsk.

8. Uwagi i wnioski zIoZone po uplywie teminu okre乱onego w punkcie 4 nini匂szego

ZaWiadomienia, POZOStaWione zostana bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomosti poprzez:
- WyWleSZenie na tablicy ogloszeh w siedzibie Urz?du Gminy w Stupsku,

- Zanieszczenie w Biuletynie Infoma串PublicznQj prowadzonym przez Urz脅d,

- Zamieszczenie na tablicy ogloszeh w mlqSCOWOsti Dabek,

一PrZekazanie stronom post?POWania.

二. ,圏

〇億Zym垂:

1. strony postepowania wg wykazu,

2.かa

Do wiadomo§ci:

1. SoItys miQjscowoSci Dat)ek w celu podania do publicznQj wiadomo§ci mieszkahcom.

Wywieszono na tablicy ogloszeh w dniach:


