Znak: UG.6220.2.11.2018

Masłowice, dn.29.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Wójt Gminy Masłowice, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z 38
i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI
że w dniu 29 czerwca 2018 r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie
administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji maszyn rolniczych o halę
produkcyjną i halę magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
miejscowości Strzelce Małe, gmina Masłowice, województwo łódzkie”, na działkach o
numerach ewidencyjnych 846/1, 846/2, 845, 844/2 i 844/3 w obrębie geodezyjnym
Strzelce Małe.
Jednocześnie zawiadamia o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w
tym z opinią Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice, pokój
nr 4, w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

WÓJT GMINY
Bogusław Gontkowski

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Masłowice www.bip.maslowice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, przesłanie sołtysowi wsi Strzelce Małe celem wywieszenia na
tablicy ogłoszeń/miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscowości /miejscu lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Masłowice, dn. 29.06.2018 r.
Znak: UG.6220.2.2018
Sołtys wsi Strzelce Małe
Pan Korzela Sławomir
zam. Strzelce Małe 96

Urząd Gminy Masłowice przesyła w załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28.06.2018 r. znak: UG. 6220.2.11.2018 o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji maszyn rolniczych o halę produkcyjną i halę
magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzelce Małe,
gmina Masłowice, województwo łódzkie”, na działkach o numerach ewidencyjnych 846/1,
846/2, 845, 844/2 i 844/3 w obrębie geodezyjnym Strzelce Małe z prośbą o wywieszenie na
tablicach ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscowości Strzelce Małe (miejscu
realizacji inwestycji) na okres minimum 14 dni.
W związku z powyższym prosi się Pana o wypełnienie po zdjęciu z tablicy okresu
wywieszenia, opatrzenie pieczęcią, podpisanie obwieszczenia i doręczenie do tutejszego urzędu
(pok. nr 4).

Otrzymują:
1) Adresat.
2) A/a.

