
OŚ.6220.7.3.2020 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ZAWIDZ 

 
o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 
z dnia 26 czerwca 2020 roku 

 
 Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 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. z 
2013 r. poz. 1235 i 1238)  

informuję, 
 że w dniu 01 czerwca 2020 roku, na wniosek Inwestora, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia p.n.:  

„Budowa chlewni zarodowej trzody chlewnej  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

na terenie dz. nr 83 i 84 w m. Osiek gm. Zawidz” 

 oraz o rozpoczęciu się procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w ww. sprawie. 
Informacje  o  wniosku  zostały  zamieszczone  w publicznie  dostępnym  wykazie  danych  na  
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  w  Zawidzu  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  
w Urzędzie  Gminy Zawidz. 

Jednocześnie informuję, że organem właściwym do wydania decyzji zgodnie z art. 75 ust. la 
pkt 4 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. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) jest Wójt Gminy Zawidz. Organami właściwymi 
do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu  oraz  Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni licząc od dnia 
doręczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. Wnioski i uwagi w formie pisemnej, można składać w siedzibie 
Urzędu Gminy Zawidz, pok. nr 22 codziennie w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski 
złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia 
w ustawowym terminie uwag i wniosków przed wydaniem decyzji, jest Wójt Gminy Zawidz. 

 Informuję wiec o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 
Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

       
Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  przez  zamieszczenie : 

1. w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy Zawidz  - www.zawidz.bip.org.pl 
2. na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w  Zawidzu  
3. a/a  
4. Sołtys wsi Osiek (wiejska tablica ogłoszeń lub okólnik)  

 
    data  podania  do  publicznej  wiadomości ;  26.06.2020  roku 

     

http://www.zawidz.bip.org.pl/

