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oBWIESZCZEN I E 
o WSZCZI<;CIU POSTI<;POWANIA 

w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie z art. 9, 10 § 1 i art.49, alt. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 735 z pOin zm.) w zwiqzku z art.73 usLI 
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity - Dz.U. z 2020 
r. poz. 283) 

zawiadami am 

ze zostalo wszczyte postypowanie z wniosku Pana Damiana Daleckiego dzialajqcego przez pemomocnika 
AZ-EKO Pawel Wielqdek, ul. Kossaka 5, 05-230 Kobylka z dnia 29 maja 2021 roku (uzupelnionego dnia 
17.06.2021) w sprawie wydania decyzj i 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego 
na realizacji zespolu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Aleksandria, na dzialkach 
o nr ewidencyjnych 116/28 oraz 116/29 gmina Nowe Miasto, powiat plonski. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 a u.o.o.s . stronq postypowania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, ktoremu przysluguje prawo rzeczowe do nieruchomosci 
znajdujqcej siy w obszarze, na ktory bydzie oddzialywac przedsiywzi((cie w wariancie zaproponowanym przez 
wnioskodawcy, z zastrzezeniem art. 81 ust. I. Przez obszar ten rozumie siy: 

I) przewidywany teren , na ktorym bydzie realizowane przedsi((wziycie, oraz obszar znajdujljcy s iy 
w odleglOSci 100 m od granic tego terenu , 

2) dzialki , na ktorych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsi((wziycia zostalyby 
przekroczone standardy jakosci srodowiska, lub 

3) dzialki znajdujqce siy w zasiygu znaczqcego oddzialywania przedsiywziycia, ktore moze wprowadzic 
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie zjej aktualnym przeznaczeniem. 

Dodatkowo informujy, ze wystqpiono do ustawowych organow wspo\dzialajljcych z prosbq 0 wyrazenie 
Oplnll co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko. 

Liczba stron przedmiotowego postypowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 
u.o .o.s., stosuje siy przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron 0 decyzjach i innych czynnosciach organu 
administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomosci. W takim przypadku 
doryczenie uwai:a siy za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Informujy, ze zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks Poslfpowania adminislracyjnego, strony 
postypowania majlj prawo do czynnego udzialu w kazdym stadium postypowania oraz mozliwosc wypowiedzenia 
siy co do zebranych materialow, dowodow i zgloszonych zqdan. Zgodnie z art . 73 § 1 ww. ustawy strony majq 
prawo do wglqdu w akta sprawy. 

Z dokumentacjlj w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony moglj zapoznac siy w Urzydzie Gminy 
w Nowym Miescie, ul. Apteczna 8 w pokoju Nr 16 , 1 piytro w godz. od 8°°_ 16°0 Wglqd w akta sprawy nie jest 
obowiqzkowy. Ewentualne uwagi i wnioski nalezy skladac w terminie oraz miejscu ustalonym powyzej. 

Sluwom;r ariu~z Zalewski 
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