Nowy Kawęczyn, dnia 2017-08-30
Znak sprawy : ZI.6220.2-1.2017

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów
uzgadniających
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w skrócie K.p.a. w związku
z art. 73 ust. 1, w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 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 2017 r. poz. 1405) w skrócie ustawa ooś Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
zawiadamia, że
na wniosek inwestora – Pana Arkadiusza Jagodzińskiego, zam. Zglinna Mała zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą :
” Rozbudowa gospodarstwa polegająca na powiększeniu istniejącego budynku tuczu
oraz budowie nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą
na dz. nr ewid. 111, 112, 113, 114 obręb Zglinna Mała, gmina Nowy Kawęczyn,
powiat skierniewicki, województwo łódzkie ”
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do inwestycji mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 2. pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę
bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki
zdrowia i życia ludzi.
W nawiązaniu do art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes
prawny lub obowiązek. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a.
strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie,
składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn
32, 96-115 Nowy Kaweczyn, pokój nr 1 w godzinach pracy tutejszego Urzędu.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn w dniu 30.08.2017 r. zwrócił się do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wydanie opinii na temat realizacji
inwestycji oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
/-/ Włodzimierz Ciok
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez
zamieszczenie przez okres 14 dni :
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,
na tablicy ogłoszeń sołectwa Zglinna Mała
Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie – Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn, tel./fax. 46 831-42-89
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