Oporów, dnia 7 kwietnia 2016 r.
GMINA OPORÓW
G.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 oraz art. 73 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. z 2016 r. , poz. 353), w związku z art. 49 i art. 61 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23) oraz § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) Wójt Gminy
Oporów
zawiadamia strony postępowania
że w dniu 07.04.2016r. na wniosek Pana Mariusza Milewskiego, zam. Jastrzębia 1, 99-322 Oporów
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie
stanowisk 61000 szt. każdy wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Jastrzębia gm. Oporów – dz. Nr
ew. 78 i w m. Żabików gm. Żychlin – dz. Nr ew. 54”.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Oporów , zaś organami
biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do uzgadnia warunków
realizacji przedsięwzięcia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Ul. Traugutta
25, 90-113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie , ul. Kościuszki 14, 99-300
Kutno.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 20, powiadomienie stron o czynnościach
postępowania następuje poprzez obwieszczenie.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją, składać uwagi i wnioski w godzinach pracy Urzędu, w
Urzędzie Gminy Oporów, pokój nr 3, gdzie znajdują się akta sprawy.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy
Robert Pawlikowski
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia.
3. Strona Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów.
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów.
5. a/a

