WÓJT GMINY
NOWY KAWĘCZYN
powiat skierniewicki
Znak sprawy: ZI.7624.01-38.2012-2013

Nowy Kawęczyn, dnia 15 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając na podstawie art. 33 ust 1 i 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. Nr 199, poz.1227, z późn.zm.) w związku z wydanym postanowieniem
znak : ZI.7624.01-35.2012-2013 z dnia 24.VI.2013 r dotyczącym wznowienia postępowania
administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
znak: ZI.7624.01-16.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie instalacji do
produkcji betonu, zjazdu z drogi gminnej, posadowienie kontenera biurowo-socjalnego,
zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną
na działkach zaewidencjonowanych pod nr 344, 345 – obręb Strzyboga, gmina Nowy
Kawęczyn, powiat skierniewicki” , informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia
konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla
w/w przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez : Zygmunta Karola Lechowskiego,
ul Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
Organ właściwy do wydania decyzji : Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
Organy właściwe do wydania opinii i dokonania uzgodnień:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Skierniewicach
Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu i zapoznania w Urzędzie Gminy
w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, pok. Nr 6
w godzinach pracy Urzędu .
Możliwość i sposób składania uwag i wniosków:
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w sekretariacie Urzędu
Gminy w Nowym Kawęczynie w terminie 21 od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia
16.07. 2013 do 05.08.2013 r.
Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków: Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone
z uwagi na lokalny charakter inwestycji.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
/-/ Włodzimierz Ciok
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w :
1. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn,
3. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Strzyboga. Podtrzcianna
4. A/a

