
WÓJT GMINY  

    Brochów 

Brochów, dnia 20.02.2020 r.  

OŚ.6220.1.2020 

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  

     ul. Zarzecze 13 B 

03-194 Warszawa 

 

 

 

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 4 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1839), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o 

oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: 

   
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brochów i Malanowo”, 

   

   Zgodnie z art. 64 ust. 2  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 2018 r., poz. 2081 ze zm.), przedkładam: 

 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 kartę informacyjną przedsięwzięcia, 

 oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej 

wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

   Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10. W związku z tym, 

w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). 

 

 

 

         WÓJT 

        mgr inż. Piotr Szymański  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

WyOtrzymują: 

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa 

2.   A/a. 

 

 

Do wiadomości: 

1. Wnioskodawca. 



2. Pozostałe strony postępowania 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze 

zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach 

ogłoszeń sołectw: Brochów; Brochów-Kolonia, Malanowo. 

 

 

 

 

 

Umieszczono: 

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,  

2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,  

3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów, 

4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów-Kolonia, Malanowo. 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 

 


