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Czerwińsk nad Wisłą, dnia 3 stycznia 2OL7r.

zAWlADoMlENlE

O postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art, 30, art. 33 ust, 1, art, 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. .o

udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 201,6r.,poz.353), podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu na wniosek Pana Piotra Biernata postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzania i oceny

oddziaływania na środowisko 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,

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 16 maja 2016r.( zawiadomienie o

wszczęciu postępowania z dnia 20 maja 2016r. znak RRG.6220.3.2016).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpłynął w dniu 28 grudnia 2016r.

Zgodnie zart.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaĘwania na środowisko

(Dz. U. 2O16r.,poz.353), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą jest organem właściwym do wydania decyzji oraz

rozpatrzenia uwag iwniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym

lnspektorem Sanitarnym w Płońsku oral Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w

Warszawie.

W związku z powyższym informuję , że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia ]"4 czerwca 1960r,

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016,poz,Z3)strony mają prawo do czynnego udziału

w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a

także możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów orazzglaszania wniosków iżądań. Z

treścią raportu, opiniami, postanowieniami oraz dokumentami w przedmiotowej sprawie można

zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-].50

Czerwińsk nad Wisłą, pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oral ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r.,poz.353), uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie

pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą lub za pomocą środków

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

na adres urzad(Oczerwinsk.pl w terminie 21 dni od daty doręczenia/ ogłoszenia niniejszego

zawiadomienia.
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Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r.,poz.353), uwagi i wnioski złożone po upływie
wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Czerwińsk
nad Wisłą a także na tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której realizowane będzie przedmiotowe
przedsięwzięcie.
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Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika
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Do wiadomości :

L. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

2. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Płońsku

Niniejsze postanowienie zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie organu

2. Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia
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