Budziszewice 19.03.2020r.
Nasz znak: RG.6220.1.2020

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wszczQciu poste.powania
Na podstawie art. 49 w zwiqzku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks poste.powania
administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udoste.pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),
zawiadamiam, ze:
na wniosek z dnia 20.02.2020r. ( data wptywu: 21.02.2020r. ), doprecyzowany pismem z dnia
12.03.2020r. ( data wptywu 13.03.2020r. ) petnomocnika spotki P.P.H.U „ JAC-POL" ul. J. Ch. Paska
85,97-212 Budziszewice, zostato wszcze.te poste.powanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsie.wzie.cia polegajqcego na prowadzeniu punktu zbierania odpadow ztomu
metali zelaznych i niezelaznych w Budziszewicach , ul. J. Ch. Paska nr 85 "realizowanego na dziatce nr
ewid. 746 w Budziszewicach .
Informuje. wie^c o uprawnieniach wszystkich stron tego poste.powania wynikajqcych z art. 10 k.p.a., do
czynnego udziatu w kazdym jego stadium/
Z dokumentacja. w powyzszej sprawie mozna zapoznac sie. w siedzibie Urze.du Gminy Budziszewice przy
ul. J.Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, w godzinach pracy urze.du.
Przedmiotowe przedsie.wzie.cie zalicza sie. do grupy przedsie.wzie.c okreslonych w § 3 ust. 1 pkt. 83 lit.
a, rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsie,wzie,c mog^cych
znacza.co oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019r., poz. 1839).
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udoste.pnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. a, rozporza.dzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsie,wzie.c mogqcych znaczqco oddziatywac na
srodowisko ( Dz. U. z 2019r., poz. 1839) decyzje. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsie.wzie.cia w niniejszej sprawie wydaje si^ po uzyskaniu opinii naste.puja.cych organami:
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w todzi, Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Tomaszowie Maz., Dyrektorem Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej Wod Polskich
w Warszawie.
Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o
udoste.pnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do
publicznej wiadomosci przez zamieszczenie w publicznie doste_pnym wykazie danych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urze.du Gminy Budziszewice bip.budziszewice.net oraz wywieszone na
tablicy ogtoszeh Urz^du Gminy Budziszewice ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice.
Wskazuie dzieri publicznego ogtoszenia -19.03.2020r.

Pouczenie
Zawiadomienie uwaza sie. za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogtoszenia.
Z*.

Wojjta

a Sftfyrzyck
f nspekfor
Otrzymuja,:
1.
2.
3.

Petnomocnik spotki, P.P.H.U JAC-POL" s. c - adres wg rozdzielnika
Strony poste.powania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
a/a MS.

