
       Wójt                                                                                              Brańszczyk, dnia 25.11.2014 r.

Gminy Brańszczyk

OŚ.6220.7.13.2013 

O B W I E S Z C Z E N I E

  Wójt Gminy Brańszczyk, działając na podstawie art. 85 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), 
zawiadamia, że w dniu 21.11.2014 r., na wniosek  firmy „ DOLCAN II“ Sp. z o.o. , 03-687 
Warszawa, ul. Łodygowa 26  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącego budynku gospodarczego z 
rozbudową i zmianą sposobu użytkowania na zakład masarniczy ze sklepem, zlokalizowany w 
Nowej Wsi, gm. Brańszczyk, powiat Wyszków, woj. mazowieckie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej 
treścią oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, pokój nr 15, w dniach: od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00. 

W dokumentacji sprawy znajdują się między innymi:
-  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOŚ- 
   II.4240.1083.2013.EW. z dnia 13 sierpnia 2013 r.), w którym wyrażono opinię, że dla  
   przedmiotowego  przedsięwzięcia  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
   na środowisko;

-  opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie (znak: PPIS-
   ZNS-712/50/2013 z dnia 30 lipca 2013 r., w której stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny  
   oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;

- postanowienie Wójta Gminy Brańszczyk (znak: OŚ.6220.7.2.2013 z dnia 12 września.2013 r.), w 
  którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- postanowienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOŚW-
  II.4242.163.2014.AWI z dnia 10 października 2014 r.) uzgadniajace warunki realizacji 
  przedsięwzięcia.
 
- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie (znak: PPIS-
  ZNS-712/28/2014 z dnia 26.05.2014 r.)w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                   mgr Mieczysław Pękul



Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w: 
1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brańszczyku
2. na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś
3. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brańszczyku


