Siemkowice, dnia 07 sierpień 2019 r.
IRŚ.6220.8.2019
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a.
Zawiadamiam
że na wniosek wnioskodawcy Z.P.H.U. "MORYŃ" Włodarczyk i Moryń Spółka Jawna,
ul. Słowackiego 16, 98-354 Siemkowice działając w imieniu inwestora Grzegorz Nikiel
ul. Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Dorotę
Hermańską-Nikiel, ul. Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód
podziemnych z utworów jury górnej w Siemkowicach przy ul. Dziegieciów” na działce nr ew.
136/2 w miejscowości Siemkowice. ………………………………
…………………………………….
Na podstawie §3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016
r., poz. 71) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) ewentualny
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Siemkowice po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pajęcznie oraz Państwowe Gospodarowanie Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Sieradzu.
Organy administracji publicznej zgodnie z art. 10 § 1 kpa obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Siemkowice / Referat
Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska / w godz. 7.00 – 15.00
Wójt Gminy
/-/ Zofia Kotynia
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