
$/ÓJT G}vrtNY
ezeMrst nad wsłą

psr{. Ńńskt, woi, rnfiolrl€cki€

RRG.6220.3.2016l2oI7

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 2 stycznia 2017r.

PoSTANoWlENlE

Na podstawie art. 97 ust. 2 i I23 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. 2Ot6.poz.23), po złożeniu w dniu 28 grudnia 2O1,6r. przez Pana Piotra

Biernata zamieszkałego w miejscowości Janikowo, raportu o oddziaływaniu planowanego

przedsięwzięcia na środowisko, po|egającego na rozbudowie budynku inwentarskiego-obory, w

gospodarstwie rolnym położonym na działce nr ew. 5 w obrębie wsiJanikowo, gmina Czerwińsk nad

Wisłą, powiat płoński, województwo mazowieckie

postanawiam

wznowić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego-obory, w gospodarstwie

rolnym położonym na działce nr ew. 5 w obrębie wsi Janikowo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat

płoński, województwo mazowieckie

uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 20t6r. został złożony przez Pana Piotra Biernata, raport o oddziaĘwaniu

planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego-

obory, w gospodarstwie rolnym położonym na działce nr ew. 5 w obrębie wsi Janikowo, gmina

Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, województwo mazowieckie .

Zawieszenie postępowania nastąpiło w związku z postanowieniem Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

znak RRG.6220.3.20t6 z dnia 26 lipca 2016r. nakładającym na lnwestora obowiązek przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i przedłożenia raportu. W

związku z oczekiwaniem na ww. raport postępowanie administracyjne zostało zawieszone.

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony na

podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinii
państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Płońsku. Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Warszawie wydał opinię znak WooŚ-|1.4240.788.20].6.1A, w którejwyraził opinię, iż dla

przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko. Określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który

powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Płońsku

wydał opinię, pismo znak ZNS-712-705l2arc, w której uznał za konieczne przeprowadzenie oceny

oddziaływania na środowisko dIa przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku

inwentarskiego-obory, w gospodarstwie rolnym położonym na działce nr ew. 5 w obrębie wsi

Janikowo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, województwo mazowieckie.



Zgodnie z art, 97 ust 2 ustawY z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz' U, 2016,Poz,23), gdY ustąPiĘ przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organadministracji Publicznej Podejmuje zawieszone postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji,

Niniejsze postępowanie zostaje przesłane stronom i podane do publicznej wiadomości poprzezzamieszczenie na stronie Biuletynu lnformacji publicznej Gminy czerwińsk nad wisłą orazwywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy czerwińsk nad wisłą, tablicy ogłoszeń w miejscowościJanikowo.
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Otrzymują:

L. Strony postępowania wg rozdzielnika
2. ala

Do wiadomości :

1,. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Płońsku

Niniejsze postanowienie zam ieszczono:

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie organu
2. Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia

fieferatu
nczego

ki*łbasiński


