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                                                           Zawidz  Kościelny, dn.21.09.2015 r. 

 

 

OŚ.6220.33.1.2015 

 

 

                                     ZAWIADOMIENIE  - OBWIESZCZENIE  

 

o   wszczęciu  postępowania  administracyjnego  i  wystąpieniu  do  organów  

współdziałających. 

 

       Na  podstawie  art.  73  ust.  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008  roku  o  

udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie , udziale  społeczeństwa w  

ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko/ Dz.U. z 2008 roku Nr 

199 poz. 1227/ oraz art. 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku – 

Kodeks  postępowania  administracyjnego / Dz.U z 2000 roku  Nr  98 , poz. 1071 z późń. zm.  

 

zawiadamiam, 

 

że  na  wniosek  złożony  w  dniu 21. 09. 2015  roku  przez  Pana Roberta Chyżyńskiego zam.  

Jaworowo Kolonia 24 , 09- 226  Zawidz   zostało  wszczęte  w  tut. Urzędzie  Gminy   

postępowanie administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  

uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia pn: 

 

„Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk  60 000 każdy  

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w miejscowości  Jaworowo Lipa  gm. Zawidz dz. Nr ew. 144” 

 

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  w  Zawidzu . 

         Odnosząc  się  do  ogólnej  zasady  czynnego  udziału  strony  w  postępowaniu  , o 

której  mowa  w  art.  10 kodeksu  postępowania   administracyjnego  informuję  o  

uprawnieniach  wszystkich  stron  postępowania  do  czynnego  w  nim  udziału  w  każdym  

jego  stadium  oraz ,że  przed  wydaniem  decyzji  istnieje  możliwość  wypowiedzenia się  co  

do  zebranych  dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań  w  przedmiotowej  

sprawie. 

      Stosownie  do  zapisu  art.  28 k.p.a  stroną  jest  każdy  czyjego  interesu  prawnego  lub  

obowiązku  dotyczy  postępowanie  albo  kto  żąda  czynności  organu  ze  względu  na  swój  

interes  prawny  lub  obowiązek . 

     W  związku  z  powyższym  strony  mogą  zapoznać  się  z  dokumentacją  w  

przedmiotowej  sprawie   oraz  składać  uwagi  i  wnioski  w  Urzędzie  Gminy  w  Zawidzu  

w referacie  gospodarki  komunalnej pok. Nr 22   w godz. 8.00- 15.00  w  terminie   21  dni  

licząc  od  dnia  21. 09. 2015  roku . 

  

 Zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  

ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  

na  środowisko  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  
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przedsięwzięcia w  niniejszej  sprawie  wydaje  się  po  zasięgnięciu  opinii  Regionalnego  

Dyrektora  Ochrony Środowiska  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego . 

     W  myśl  przepisu  art.  156  wyżej  cytowanej  ustawy  starostowie  wykonują  zadania  

regionalnych  dyrektorów  ochrony  środowiska  w  zakresie  dotyczącym  opinii  w  sprawie 

potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko i  zakresu  raportu o  

oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko oraz  uzgadniania  warunków  realizacji  

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko w  terminie  roku  od  

wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy t.j od 15.11.2008  roku . 

    Wobec  powyższego Wójt  Gminy  W  Zawidzu  wystąpił  w  dniu  21. 09. 2015  roku  

pismem  nr  OŚ.6220.33.2015  do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie    oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Sierpcu  z   

wnioskiem  dotyczącym  wydania  opinii  co  do  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  

oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  w/w  przedsięwzięcia . 

       W  związku  z  tym  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi  niezwłocznie  po  uzyskaniu  

wymaganych  uzgodnień  i  opinii  pomocniczych . 

      Stosownie  do  art.  35 §  5  K.p.a  do  terminów  załatwiania  sprawy  nie  wlicza  się  

terminów  przewidzianych  w  przepisach  prawa   dla  dokonania  określonych  czynności  , 

okresów zawieszenia  postępowania  oraz  okresów  opóźnień  spowodowanych  z  winy  

strony  albo  z  przyczyn  niezależnych  od  organu . 

      Zgodnie  z  art.  41§ 1 K.p.a  w  toku  postępowania  strony  albo  ich  przedstawiciele  i  

pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ  administracji  publicznej  o  każdej  

zmianie  swojego  adresu zgodnie z  § 2  w  razie  zaniechania  obowiązku  określonego w  §  

1  doręczenie  pisma  pod  dotychczasowym  adresem  ma  skutek  prawny . 

 

      Niniejsze  zawiadomienie – obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  

przez  zamieszczenie : 

 

1. w  Biuletynie  informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy w  Zawidzu  - 

www..zawidz.bip.org.pl 

2. na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w  Zawidzu  

3. a/a  

4. sołtys wsi Jaworowo Lipa 

   

  Data  podania  do  publicznej  wiadomości ;  21. 09. 2015  roku 

  sprawę  prowadzi  :  Grzegorz Mazurowski , tel. 024/ 276-61-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

