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W6jt Gminy Slubice, dziaiaj,!c na po~stawie art. 61 § 4, w zwi~zku z art . 10 § 1 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowartia administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 
ze zm.) zawiadamia, ze w dniu 17 grudni~ 2021 roku wplyn,!l wniosek Gminnej Sp61dzielni 
"Samopomoc Chlopska" w Slubicach, ul. Plocka 51, 09-533 Slubice, 0 wydanie decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla iprzedsiywziycia polegaj~cego na "Rozbudowie 
istniej~cego sklepu spoZywczego 0 cz~sc ~klepow~" w Juliszewie gm. Siubice na dzialce nr 
ewid. 66/1, uzupelniony w dniu 12 stycznia ~022 roku. 

Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy 
Slubice, zas organami bior'!cymi udzial w ocenie oddzialywania na srodowisko, wlasciwymi do 
wydania opinii i dokonania uzgodnienia byd,! Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 
w Warszawie, Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Plocku i Panstwowe Gospodarstwo 
Wodne WODY POLSKIE. 

Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania siy 
z dokumentacj,! sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, 
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogioszenia, w Urzydzie Gminy Slubice, ul. Plock a 32, 
09-533 Slubice, pok. nr 11, w czwadki - w godz. 9.00-17.00, w pozostale dni 
w godz. 7.30- 15.30. 

Zlozone uwagi i wnioski zostan'! rozpatrzone przez W6jta Gminy Slubice przed 
wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwaruhkowaniach. 

Liczba stron w postypowaniu przekracza 10, w zwi,!zku z powyzszym, zgodnie z art. 74 
ust 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zastosowany zostaje art. 49 Kodeksu 
postypowania administracyjnego, zgodnie z kt6rym strony mog,! bye zawiadamiane w formie 
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjytej w 
danej miejscowosci lub przez udostypnienie ,pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie 
podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uwaza siy za 
dokonane po uplywie czternastu dni od dni(,l, w kt6rym nast,!pilo publiczne obwieszczenie, inne 
publiczne ogloszenie lub udostypnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W zwi,!zku z powyzszym obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Slubice www.ugslubice.bip.pl, na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Slubice 
oraz na tablicy ogloszen solectwa JuJiszew - ,Sady. 
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