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OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Ciechanów 

z dnia 7 wrze śnia 2015 r. 
 
 

Prezydent Miasta Ciechanów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z  
art. 79 ust.1 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. 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz 
art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 stycznia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013, poz.267 z późn. zm.) zawiadamia, że w trakcie prowadzonego 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pasa żu handlowego Płocka-
Niechodzka w Ciechanowie, którego inwestorem  będzie „CEDROB” S.A. ul. Płocka 
5, 06-400 Ciechanów – w wyniku wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie został uzupełniony raport oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Przedłożone uzupełnienie łącznie z raportem stanowi dokumentację określającą 
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym 
wyznacza się nowy termin udziału społeczeństwa w postępowaniu oceny 
oddziaływania na środowisko. 

      Informacje przekazane obwieszczeniem z 15 lipca 2015 r. pozostają bez zmian: 

• organem właściwym do wydania decyzji, po uzgodnieniu warunków realizacji 
przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i 
uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Ciechanowie ( art. 77 ust. 1 i 2 ww. ustawy ) jest Prezydent Miasta Ciechanów. 

• z dokumentacją, tj. z raportem oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami i 
uzupełnieniem oraz innymi dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania 
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Ciechanów w Wydziale Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska, Plac Jana Pawła II 6 (Ratusz), pokój nr 20, w dni robocze w 
godzinach od 800 do 1600   

Jednocześnie wyznaczam nowy termin do składania uwag i wniosków. Wszyscy  
zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania do 
publicznej wiadomości, tj. od 8 września 2015 r. do 28 września 2015 r. włącznie.  

Złożone (Urząd Miasta Ciechanów, Biuro Obsługi Interesanta ul. Wodna 1, 
elektronicznie na adres Urzędu) uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez 
Prezydenta Miasta Ciechanów przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

 
 
         Prezydent Miasta 
 
             /-/  Krzysztof Kosi ński 
 
 
 
Kontakt w sprawie: Teresa Horbacz-Kowalska 
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska UM Ciechanów 
tel. 23  674-92-83  


