
Baranowo, dnia 18 marca 2022  r. 

SOŚ.6220.3.2022 

 

ZAWIADOMIENIE - OBIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BARANOWO 

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. zwaną dalej Kpa) oraz art 73 ust. 1, 

art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą 

ooś”) 

zawiadamiam 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Prowadzenie hodowli bydła mlecz-

nego o obsadzie do 55,3 DJP; Zakup wozu paszowego, rozsiewacza nawozów, zgrabiarki 

karuzelowej, wycinaka do kiszonki, schładzalnika do mleka oraz ścinacza zielonki  

w miejscowości Kopaczyska; nr działek ewid. 86/2; 103/2; 227/2 gm. Baranowo, woj. ma-

zowieckie”., Zgodnie z art. 64 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-

wisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi or-

ganami: 

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, 

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrołęce, 

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.  

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 Kpa strony mają prawo do 

czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość 

przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów 

oraz zgłaszania wniosków i żądań. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kpa stosuje się odpowiednio. 

Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy 

Baranowo, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 

3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji 

publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości 

w dniu 18.03.2022 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Baranowo. 

 

Wójt Gminy Baranowo 

Henryk Toryfter 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa), 

2. a/a. 


