
Nowy Duninów, dnia 28.01.2019r. 

RG.6220.1.2019.AL 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego  
 

Działając na postawie art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) stosownie do  art. 71 ust. 2 pkt. 2, 

art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2018r., poz. 2081 ze zm.) 

 

zawiadamiam 

 

że w dniu 07.01.2018r. wszczęte zostało na wniosek Pana Ryszarda Zych w którego imieniu 

działa pełnomocnik Krzysztof Karczewski postepowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie 

stawów rybno–rekreacyjnych na działce o nr ewid. 241/4 – obręb Grodziska.” 

 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 88 lit. e, f Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., 

poz. 71)   realizacja stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach gruntów innych 

niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach 

form ochrony przyrody, oraz realizacja stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m  zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 64 ustawy z 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii z następującymi 

organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,  Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni we 

Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a  ustawy  o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 

znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten 

rozumie się: 

 

1. działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane 

przedsięwzięcie; 

2. działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby 

przekroczone standardy jakości środowiska; 



3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem.  

Pouczenie: 

 

1. Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ust. 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, 

strony mogą składać pisemne uwagi i wnioski oraz zapoznać się z materiałem 

dowodowym zebranych w sprawie w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 7 w 

godzinach 700-1500, w środy 900-1700 Urzędu Gminy Nowy Duninów.  

2. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 

pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 

zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania 

tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.  

3. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego strona zamieszkała za 

granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do 

prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju 

pełnomocnika do doręczeń.  

4. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie 

niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma 

pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć 

przy pierwszym doręczeniu.  

5. Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego pełnomocnikiem strony 

może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

6. W przypadku nie załatwienia sprawy w w/w terminie strony będą powiadomione z 

podaniem przyczyny zwłoki i ze wskazaniem nowego terminu jej załatwienia.  

 

Otrzymują: 

 

1. Strony postepowania wg rozdzielnika w tut. Urzędzie 

2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Nowy Duninów 

3. Tablica informacyjna w miejscowości  Grodziska 

4. Strona  BIP Urzędu Gminy Nowy Duninów  

5. Referat Rozwoju Gospodarczego a/a  

 


