
Strzelce, dnia 17.07.2014r. 

GK - OŚ 6220.1.2014  

 

Obwieszczenie 

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. 2013 r., poz. 267), w związku z art. 33 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 (tekst 

jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 

 

zawiadamiam 

że w związku z prowadzonym na wniosek Pana Jerzego Kotkowskiego, zam. Zaranna 8, 99-

307 Strzelce, reprezentowanego przez Pana Mariusza Pińkowskiego postępowaniem 

administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu 

trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 34 obręb Zaranna, 

informuję, iż został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

W trakcie postępowania wyjaśniającego wnioskodawca zobowiązany został do uzupełnienia 

raportu. 

Mając powyższe na uwadze należy powtórzyć procedurę w zakresie brakujących elementów – 

udziału społeczeństwa i opiniowania przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

które powinny być dokonane na podstawie raportu w wersji ostatecznej. 

 

Z ostateczną treścią raportu oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą przedmiotowego 

postępowania można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu. 

 

Uwagi i wnioski strony mogą składać w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości niniejszego obwieszczenia do publicznej informacji w siedzibie Urzędu Gminy 

Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10). 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie 

dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 

Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi 

do dokonania uzgodnienia są: 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 up. Wójta 

/-/ Ewa Zielak 

Sekretarz Gminy 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik Inwestora – Pan Mariusz Pińkowski 

2. Strony postępowania administracyjnego  

3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4. a/a 

http://www.ugstrzelce.bip.org.pl/

