
WÓJT GMINY STAROŹREBY      

 Staroźreby, dnia 28.08.2020 r. 

RROŚ.KR.6220.14.2019 

 

OBWIESZCZENIE 

 

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

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz.U. 2020 poz. 283) 

 

Wójt Gminy Staroźreby podaje do publicznej wiadomości informację 
 

że w dniu 20.08.2020 r do Urzędu Gminy w Staroźrebach wpłynęły uzupełnienia raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko nazwanego przez Inwestora jako „budowa chlewni tuczu o obsadzie maksymalnej 

218,4 DJP wraz z infrastrukturą na dz. nr ewid. 127/1 w miejscowości Rogowo Falęcin, gmina 

Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie”. Organem właściwym do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ww. sprawie jest Wójt Gminy Staroźreby. 

Informuję jednocześnie, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją 

sprawy, w tym raportem ooś i jego uzupełnieniem, oraz złożyć stosowne uwagi i wnioski w 

terminie 30 dni, tj. od dnia 01 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., w Urzędzie 

Gminy w Staroźrebach, ul. Płocka 18, w godzinach urzędowania, w pokoju nr 11 (tel. 24/266-

30-92). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,  za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@starozreby.pl bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Podano do publicznej wiadomości dnia 28.08.2020. 

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Staroźreby przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Uwagi lub 

wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.  

 

Z up. Wójta Gminy    

Damian Petera    

Kierownik Referatu Rolnictwa  

Ochrony Środowiska i   

Gospodarki Komunalnej   

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Staroźrebach, 

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Staroźreby, 

http://bip.starozreby.pl/ 

- w sołectwie Rogowo 

 


