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Sprawy prowadzi: podinspektor ds rolnictwa i ochrony srodowiska Bednarek Agnieszka 


Zawiado mnienie 

Wojta Gminy Stupsk 


o wsz czcrciu postcrpowania 


Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia, ze 
w dniu 4 grudnia 2017 r. 

zostalo wszczyte na zqdanie wnioskodawc6w: 

Pani Katarzyny Tetkowskiej, zam. Dltbek 113, 06-561 Stupsk 

Pana Pawla Tetkowskiego , zam. Dltbek 113, 06-561 Stupsk 


postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsiywziycia polegajltcego na budowie dwoch budynkow 

inwentarskich - chlewni na dzialkach nr ewidencyjne 424/3, 424/4, 424/5 w miejscowosci D~bek, 

gmina Stupsk, powiat mlawski. 

Informujy 0 uprawnieniach stron postypowania, wynikajqcych z art. 10 Kpa, do czynnego w nim 
udzialu, w kaZdym jego stadium. Strony mogq sklada6 wyjasnienia, wnioski oraz zapozna6 siy 
z aktami sprawy w U rZydzie Gminy Stupsk, pok6j ill 5 w terminie 14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia. 

Wniosek 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiywziycia wraz 
raportem 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko, zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 
pazdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko, przeslany zostanie do organ6w 
uzgadniajqcych i opiniujqcych realizacjy przedsiywziycia. 

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy, mmeJsze zawiadomienie umieszczono 
w publicznie dostypnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Stupsk. 

Otrzymuj,j: 
1. Wnioskodawcy 
2. strony postypowania zgodnie z wykazem 

Q) ala 
Do wtadomosci: 

1. Pan Lukasz Cywinski - Sohys miejscowosci D"bek - w celu podania do publicznej wiadomoSci mieszkancom. 


