Wójt Gminy
Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn, dnia 2014-01-29

ZI.6220.2-1.2014

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w skrócie k.p.a. w związku
z art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),
a także § 3 ust. 2 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2010 r. Nr 213
poz. 1397 z późn. zm.) w nawiązaniu do wniosku Inwestora – ” Usługi Transportowe, Prace
Ziemne i Wykopy, Andrzej Paczkowski, Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Eksploatacja złoża
kruszywa naturalnego „Marianka III” w miejscowości Marianka, gmina Nowy
Kawęczyn, w obrębie działek o nr ewidencyjnych : 20/1, 21/1 i 22/1 ”,
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
zawiadamia
1. w dniu 29 stycznia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia,
2. zwróci się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wydanie
opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
powyższego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do
zakresu raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko,
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 k.p.a., osoby zainteresowane
przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski
w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn w pokoju
nr 6 w godz. pracy tut. Urzędu.
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.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

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 Marianka, Dukaczew
4. A/a

