Nowy Kawęczyn, dnia 2017-07-10
Znak sprawy: ZI.6220.4-19.2016-2017

ZAWIADOMIENIE – OBIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym
z udziałem społeczeństwa
Działając na podstawie art. 30 i 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na:
” posadowienie linii do produkcji betonu Z5/1/RMP 1500 ”
zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 9/2, 9/1 i 6/4 w obrębie
nr 0012 Kolonia Starorawska, gmina Nowy Kawęczyn.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w dniu 21-04-2016 r na wniosek
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożony przez Inwestora
– Piotr Dudek, Zakład Budowlany ” PED-BRUK” Kolonia Starorawska 16b, 96 – 115 Nowy
Kawęczyn. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Nowy Kaweczyn, zaś
organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są : Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Skierniewicach (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi (właściwy do dokonania uzgodnienia). Tut. organ,
postanowieniem znak : ZI 6220.4-7.2016, dnia 20.07.2016 r., nałożył obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres
raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 08.02.2017 r. inwestor przedłożył do
tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, który ostatecznie
rozszerzono - uzupełnieniem Nr 1 i Nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie
Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn, tel./fax. 46 831-42-89

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie
decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz
uzupełnieniem Nr 1 i Nr 2 do raportu, oraz opinią PPIS w Skierniewicach
i uzgodnieniem RDOŚ w Łodzi) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn w pokoju
nr 1 w godz. pracy tut. Urzędu.

składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 262 ze zm.), w terminie 21 dni, od 11.07.2017 do 31.07.2017 r., na adres:
Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy
Kawęczyn; poczta elektroniczna – konsultacje@ugkaweczyn.pl
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Nowy Kaweczyn przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po
upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy
ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2017 r. poprzez zamieszczenie niniejszego
obwieszczenia : na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn, w pobliżu miejsca realizacji
przedsięwzięcia - tablica ogłoszeń w sołectwie Kolonia Starorawska oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie na stronie internetowej :
http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/
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