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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r.
poz.1257) 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 2017 r. poz.
1405, 1566)
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 01.12.2017(data wpływu 06.12.2017)Pani
Lidii Kaczmarek – Jagiełlo reprezentującej Biuro Studiów i
Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie
12, 58-100 Bystrzyca Górna, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce
Skaratki gmina Domaniewice ”.

nr 310/2 w miejscowości

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w
siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach , pokój nr 12
w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po
uzgodnieniu
z
Państwowym
Powiatowym
Inspektorem
Sanitarnym w Łowiczu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Łodzi.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz art. 87
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.

U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów
współdziałających.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Urzędzie
Gminy w Domaniewicach pokój nr 12/.
Otrzymują :
1. Pani Lidiia Kaczmarek – Jagiełlo reprezentująca Biuro Studiów i Projektów
Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna

2.Strony zgodnie z wykazem w aktach sprawy
3.Sołtys wsi Skaratki.
4.a/a.

Zawiadomienie - obwieszczenie zostaje opublikowana
1. Na tablicy Urzędu Gminy w Domaniewicach,
2. W biuletynie informacji publicznej Gminy Domaniewice
3. Tablica ogłoszeń Sołtys wsi Skaratki

Wójt Gminy
Paweł Kwiatkowski

Domaniewice 14.12.2017

Wystąpienie o opinie
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Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ,1566 /§ 3 ust. 1 pkt. 102 i 103
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 Domaniewice wnosi o
wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a w przypadku takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j.
52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w
miejscowości Skaratki gmina Domaniewice ”.
W załączeniu :
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
3.ksero wypisu z ewidencji gruntów.
4.Wypis i wyrys z planu miejscowego.

Do wiadomości
1. Pani Lidiia Kaczmarek – Jagiełlo reprezentująca Biuro Studiów i Projektów
Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna

2.Strony zgodnie z wykazem w aktach sprawy
3.Sołtys wsi Skaratki
4.a/a.

Otrzymują :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113
Łódź.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu ul. Podrzeczna 24, 99400 Łowicz.
3. a/a.

