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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUTOWO
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz

o wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, art. 34, art. 35, art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 

79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 

środowisko  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.,  zwanej  dalej  „ustawą ooś”) Wójt  Gminy 

Szczutowo zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko 

przedsięwzięcia pn.:

„Budowa kurnika i produkcja brojlera kurzego realizowana na działce o nr 

ewid. 267/5 w miejscowości Dziki Bór, gm. Szczutowo”
oraz o wystąpieniu do organów współdziałających.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wszczęto na wniosek Pana Grzegorza Słabkowskiego 

zam. Dziki Bór, złożony dn. 05.11.2013 r. Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 106 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego Urząd Gminy w Szczutowie zawiadomił strony postępowania administracyjnego 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i o wystąpieniu do organów współdziałających.

Stosownie do regulacji zawartch w ustawie ooś organem właściwym do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt  Gminy 

Szczutowo,  po  uzyskaniu  stosownych  opinii  i  uzgodnień  od  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 

Środowiska  i  Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego.  Mając  na  uwadze  powyższe, 

zgodnie z zapisem art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, Wójt Gminy Szczutowo wystąpił, w ramach 

przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 14.01.2014 r. o uzgodnienie 

warunków  realizacji  przedsięwzięcia  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska

w Warszawie  oraz  o  opinię  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Sierpcu.

W  związku  z  tym  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi  niezwłocznie  po  uzyskaniu  wymaganych 

uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zgodnie z treścią  art.  79 ust.  1 ustawy ooś  przed wydaniem decyzji  o środowiskowych 

uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w 

postępowaniu,  w  ramach  którego  przeprowadza  ocenę  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 

środowisko.



Stosownie do zapisu art. 33 ww. ustawy informuję, iż z niezbędną dokumantacją sprawy, tj. 

z: 

− wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

− Opinią  Sanitarną  Nr  ZNS/44/2013  z  dn.  25.11.2013  r.  uznającą  za  niezbędne 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, 

− Postanowieniem  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  z  dn. 

25.11.2013 r. wyrażającym opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko,

− Postanowieniem Wójta Gminy Szczutowo z dnia 09.12.2013 r. stwierdzajacym konieczność 

przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  inwestycji  na  środowisko  i  określającym  zakres 

raportu o oddziaływaniu na środowisko,

− Postanowieniem Wójta Gminy Szczutowo z dn. 30.12.2013 r.  o zawieszeniu postępowania 

administracyjnego  do  czasu  przedłożenia  przez  wnioskodawcę  raportu  o  oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko

− Raportem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Szczutowie, ul. Lipowa 5A, pokój Nr 11, w godzinach 

7.15 – 15.15. Ponadto informuję, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących 

powyższego przedsięwzięcia w terminie 21 dni, tj. od dnia 16 stycznia do 5 lutego 2014 roku.

Uwagi i  wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,  ustnie do protokołu oraz za pomocą 

środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym.  Organem  właściwym  do  rozpatrzenia  uwag  i  wniosków  złożonych  w  wyżej 

określonym terminie jest Wójt Gminy Szczutowo. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia 

się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo: www.szczutowo.nowybip.pl,

wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie  Gminy w Szczutowie  przy  ul.  Lipowej  5A oraz 

przesłanie Sołtysowi wsi Dziki Bór, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Szczutowo

/-/ Andrzej Twardowski

Otrzymują:
1. Inwestor – Pan Grzegorz Słabkowski
2. Sołtys wsi Dziki Bór – Pan Jerzy Żbikowski
3. Strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika
4. A/a 


