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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Szydłowca
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 roku, poz. 2081, ze zm. zwanej dalej ustawą ooś.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1712)
Burmistrz Szydłowca zawiadamia
że na wniosek złożony przez Krzyżanowski Partners Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 26 -670 Pionki,
w imieniu której działa pełnomocnik Pani Renata Bąk-Jaroszek, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Chlewiska”,
zlokalizowanego na działkach o nr ew. 219, 2276, 353, 354, gm. Chlewiska, pow. szydłowiecki,
woj. mazowieckie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 71) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 roku,
poz. 71).
Burmistrz Szydłowca informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania
wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące
planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Szydłowu – Referat Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska ul. Wschodnia 19, 26 – 500 Szydłowiec, w godzinach
pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30.
Jednocześnie Burmistrz Szydłowca zawiadamia, iż zgodnie zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3
i 4 u s t a w y 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 (Dz. U.
z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.) skierowano prośbę o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia
i określenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie
fermy drobiu w miejscowości Chlewiska”, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 219, 2276, 353,
354, gm. Chlewiska, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Warszawie oraz wystąpiono o opinię w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia
do Marszałka Województwa Mazowieckiego i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szydłowcu.
Ponieważ stan prawny dwóch nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie
oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie jest nieuregulowany lub nieujawniony, zgodnie z art. 74
ust. 3f ustawy ooś, w brzmieniu nadanym ustawą dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019
roku, poz. 1712), do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym
przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie
prawnym, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze
zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez obwieszczenie zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na stronie internetowej:
www.bip. szydlowiec.pl – w zakładce komunikaty i ogłoszenia oraz wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – Rynek Wielki 1.
Ponadto zwrócono się do Wójta Gminy Chlewiska o podawanie stronom do publicznej
wiadomości obwieszczeń o czynnościach podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przez
Burmistrza Szydłowca, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub udostępnianie pism
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chlewiska.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się
za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
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Szydłowiec, 25 września 2019 roku.

