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Baboszewo, 22 .1 1.2017 r. 

Zawiadomienie 0 WSZCZllciu PostllPowania administracyjnego 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks poste;powania administracyjnego (Dz. U. z 20 17 r., poz. 1257, zwanej dalej "Kpa") 
oraz z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udoste;pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, zwanej dalej ,,005") 

zawiadamiam strony PostllPowania 

ze na wniosek Pan a Rafala Kozlowskiego, Srodborze 18, 09-130 Baboszewo, 
zostalo wszcze;te poste;powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsie;wzie;cia pn.: "Budowa wiaty dla bydla 
wraz z utwardzeniem terenu - posadzkq pod wiatq" na dzialce 0 numerze 
ewidencyjnym 56/2, obre;b 40, w miejscowosci Srodborze, Gmina Baboszewo, powiat 
plonski. 

Ponadto informuje;, iz Wojt Gminy Baboszewo pismem z dnia 22.1 1.2017 r. 
wystqpil, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy ,,005", do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego 0 wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedmiotowego przedsie;wziEicia na srodowisko. 

Zgodnie z art. 10 Kpa Organy administracji obowiqzane Sq zapewnic stronom 
czynny udzial w kazdym studium poste;powania, a przed wydaniem decyzji umozliwic im 
wypowiedzenie sie; co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zqdan. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, za skuteczne 
zawiadomienie uwaza sie; uplyw 14 dni liczony od dnia pubjicznego ogloszenia. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania siEi 
z dokumentacjq sprawy w siedzibie Urze;du Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, pokoj nr 27, od Po0niedzialku do ;iqtku w godzinach pracy Urze;du 
(poniedzialek - sroda i piqtek 730 

- 15 0, w czwartek 73 
- 1700

) . 

Jednoczesnie zawiadamiam 0 mozliwosci skladania uwag i wnioskow w formie 
pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania ninie,isugQ 
zawiadomienia i obwieszczenia go w spos6b zwYczajowo przldety. 
Ziozone uwagi i wnioski zostanq rozpatrzone przez Wojta Gminy Baboszewo przed 
wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. ' 


