Zakroczym, 12.12.2016r.
WIR.6220.6.10.2016r.

ZAWIADOMIENIE
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach,
którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Działając na podstawie art. 30, 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 – j.t. ze zm.) określonej
dalej, jako ustawa ooś,
podaję do publicznej wiadomości,
że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej w miejscowości Trębki
Nowe w Gminie Zakroczym, dz. nr ew. 187, obr. 0014, Burmistrz Gminy Zakroczym przystąpił do
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w
dniu 12.05.2016r. na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia - Thornmann
Recycling
Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa, działającego poprzez upoważnionego
pełnomocnika – Panią Annę Dobkowską, legitymującą się dowodem osobistym nr AYZ 873746.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz obowiązek przedłożenia przez Inwestora
raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem Burmistrza Gminy
Zakroczym
z dnia 26.09.2016r., po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony przez Inwestora w dniu 30.11.2016r.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zakroczym, w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 2, w
godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach: 8.00-16.00; wtorek - w
godzinach: 9.00-17.00. Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Ponadto zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w
formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy Zakroczym, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym), ustnie do
protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Zakroczym, w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 2, w
godzinach pracy urzędu) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail:
urzad@zakroczym.pl z dopiskiem w temacie e-maila: udział społeczeństwa – uwagi i wnioski) bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski można wnosić w
terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 13.12.2016 r. do
02.01.2017 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ustawy ooś
pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy
Zakroczym, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze

Mazowieckim oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym 21-dniowym terminie zostaną rozpatrzone przez
Burmistrza Gminy Zakroczym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia.
Z up. Burmistrza Gminy Zakroczym
/-/
mgr. inż Grażyna Woźnicka
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11) ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
 udostępnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu w zakładce „Tablica ogłoszeń –
Informacje Ochrony Środowiska” ,
 ogłoszenie, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz na stronie internetowej tut. urzędu w zakładce „Urząd Gminy – Ogłoszenia Urzędu” (na stronie głównej),
 ogłoszenie przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w
miejscowości Trębki Nowe w Gminie Zakroczym.

