
WÓJT GMINY SŁUBICE 
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice 
oowiat płocki, woj. mazowieckie 

Słubice, 11 października 2019 roku 
PZ.6220.6.2019 

Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 

Wójt Gminy Słubice, działając na podstawie art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U . z 2018 r. poz. 2096 
ze zm.) zawiadamia, że w dniu 9 października 2019 roku wpłynął wniosek Gminy Słubice, ul. 
Płocka 32, 09-533 Słubice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 34/5 w 
miejscowości Alfonsów gmina Słubice wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z 
istniejącą siecią wodociągową". 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 
Słubice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do 
wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku i Państwowe Gospodarstwo 
Wodne WODY POLSKIE - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z 
dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w 
terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 
09-533 Słubice, pok. nr 11, w godz. 7.30- 15.30. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Słubice przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Liczba stron w postępowaniu przekracza 10, w związku z powyższym, zgodnie z art. 74 
ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zastosowany zostaje art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane w formie 
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w 
danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne 
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W związku z powyższym obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Słubice www.ugslubice.bip.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice 
oraz na tablicy ogłoszeń sołectw Słubice, Alfonsów i Leonów. 

mgr JaM Kozłowski 

http://www.ugslubice.bip.pl

