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Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23). w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

zwanej dalej ustawą o udostępmnianiu oraz art. 71. 73 ust. 1. 75 ust. I pkt 4 ustawy o udostępnianiu. 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

że wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącego zbiornika 
retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele".

W dniu 24.11.2016 r. wpłynął wniosek Inwestora: Starostwa Powiatowego w Przasnyszu -  o 
wy danie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64 ustawy o udostępanianiu oraz § 3 ust. I pkt 56 lit. b. pkt. 57 i pkt. 60 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w' sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r.. poz. 71). decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po 
uzgodnieniu z następującymi organiami:

-  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie;
-  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu.

SpurzcjdzHa: Marla Jarach
Otrzy mu ją:
1. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;
2. aa.
3. z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.. poz. 23) ninijejsze 
zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Chorzelach , a także na stronie intrnetowej Gminy Chorzele www.chorzele.pl.

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.. poz. 353).

zawiadamia,

Wy wieszono w dniu
zdjęto w dniu

MIASTA I GMINY CHORZELE

http://www.chorzele.pl

