Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn, dnia 2015-09-21

ZI.6220.6-1.2015

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. )
w związku z art. 73 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że w dniu
21 września 2015 r. na wniosek Pana Jacka Woźniaka z dnia 17.09.2015 r.,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa obory wraz z infrastrukturą i zbiornika
na gnojowicę na działkach o nr ewid. gr. 128/2, 129/2,
129/6 , obręb Nowy Kawęczyn, gmina Nowy Kawęczyn,
powiat skierniewicki, województwo łódzkie ”.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 z późn. zm.) przedmiotowe
przedsięwzięcie, kwalifikowane jako :
chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51,
w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP);
zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej
w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Nowy Kawęczyn – zgodnie z art. 75
ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko powołanej na wstępie.
Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1
w/w ustawy, zostaną uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach, co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Dalszy
tok postępowania w przedmiotowej sprawie uzależniony będzie od
rozstrzygnięcia powyższej kwestii.
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Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10
Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium,
poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz
składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać
wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu
Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn,
pokój nr 6 w godzinach pracy tutejszego Urzędu. Na podstawie art. 41 § 1
k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku wynikającego
z § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
(-) Włodzimierz Ciok

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
4. a/a

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty
na okres 14 dni w :
1. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn,
3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Nowy Kawęczyn.
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