Wójt Gminy
Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn, dnia 2014-10-01

ZI.6220.5-9.2014

Adresaci wg. rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w skrócie k.p.a. w związku ze
złożeniem przez pełnomocnika Inwestora – P. Stanisław Jarowskiego zam. Pamietna 43,
96 – 100 Skierniewice działającego w imieniu ” MEW-DOLECK ” Sp.z o.o. Moskwa 115,
92 - 703 Nowosolna w dniu 2014-09-29 uzupełnienia do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy
Nowy Kawęczyn zawiadamia
że Inwestor w ramach przedsięwzięcia o zweryfikowanej nazwie pt. :
„Muzeum energetyki wodnej i wiatrowej – Stary Młyn w Dolecku” funkcjonującego
jako element gospodarstwa agroturystycznego wraz z kortami tenisowymi z zapleczem
socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, które zostanie zlokalizowane
na działkach o numerach ewidencyjnych: 2445/2, 2445/3, 2445/4 i 1361 oraz niewielkich
fragmentach działki nr 1371, w obrębie nr 3 Doleck, gmina Nowy Kawęczyn, powiat
skierniewicki, województwo łódzkie, usytuowanych w rejonie km 41+400 do 41+500
rzeki Rawki”
planuje :
 zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na muzeum (wraz
z miejscami noclegowymi oraz kuchnią i pomieszczeniem gastronomicznym), na
terenie działki nr 2445/3;
 budowę wiatraka pn. „Koźlak” na działce nr 2445/2;
 budowę 4 kortów tenisowych wraz z zapleczem socjalnym, na działce nr 1361;
 przebudowę i remont istniejącego urządzenia wodnego piętrzącego – jazu,
zlokalizowanego w odnodze rzeki Rawki na działce nr 1361;
 przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na
działce nr 2445/4 (zabudowie poddasza) w celu urządzenia w nim bazy noclegowej;
 budowę dróg wewnętrznych w obszarze działki nr 2445/4 i na niewielkich
fragmentach działki nr 1371 (na których zrealizowane zostaną zjazdy z drogi
powiatowej nr 1330E);
 budowę dwóch drewnianych kładek (mostków) nad istniejącym rowem
melioracyjnym, w obrębie działki nr 2445/4.
Jednocześnie informuje, że pismem ZI.6220.5-8.2014 z dnia 01.10.2014 r. tutejszy organ
wystąpił 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.
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