
ZAWIADOMIENIE 
Wójta gminy Rzekuń

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Zgodnie  z  art.  61  §  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego 

(tekst jednolity; Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Berka Joselewicza 1, 

07 - 410 Ostrołęka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji  Wójta Gminy Rzekuń z dnia 

12.12.2007r (znak 7644/6/2007), zmienionej decyzją z dnia 07.02.2008r (znak 7644/1/2008) ustalającej dla 

Ostrołęckiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o.  ul.  Berka  Joselewicza  1 

07  -  410 Ostrołęka  środowiskowe uwarunkowania  zgody na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego na 

budowie  Stacji  Segregacji  Odpadów Komunalnych  miasta  Ostrołęki  i  gmin  powiatu  ostrołęckiego  przy 

ul. Turskiego w Ostrołęce.

Niniejsze  zawiadomienie  zostało  zamieszczone  w  publicznym  dostępnym  wykazie  danych  na  stronie 

Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  w  Rzekuniu  oraz  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w 

siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego w 

nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

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

(Dz.U.Nr  199,  poz  1227),  postępowanie  niniejsze  prowadzone  jest  z  udziałem  społeczeństwa. 

Wobec powyższego zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków w 

siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Rzekuniu  pok.  10,  w  terminie  21  dni  od  dnia  ogłoszenia  niniejszego 

zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww ustawy oraz § 2 ust.1 pkt. 39, 41 w związku z § 3 ust.1, pkt. 52, 73  i  § 3 ust. 2 

pkt.  1a  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów 

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz.U. 257,  poz.  2573 ze zmianami)  decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie 

wydaje się po:

– uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,

– po zasięgnięciu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Zgodnie z art 35 § 5 k.p.a. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa dla dokonania czynności,  okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia 

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


