Wójt Gminy Masłowice
Masłowice 4
97-515 Masłowice

Masłowice, dn. 09.04.2018 r.

Znak: UG.6220.1.1.2018
do znaku: OŚ.6220.2.17.2012
OBWIESZCZENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Kpa w
związku z art. 74 ust. 3 oraz 87 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą
ooś,
INFORMACJĘ STRONY POSTĘPOWANIA
o wpłynięciu w dniu 22.03.2018 r. wniosku przedłożonego przez Państwo Barbarę i Andrzeja
Gaik, i wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji środowiskowej z
dnia 05.10.2012 r., znak: OŚ.6220.2.17.2012, wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na:
„kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji
metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i
ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy ok. 1,2 MW” w miejscowości
Chełmo, obrębie geodezyjnym Chełmo, Gmina Masłowice, na działce ewidencyjnej nr 825/7 i
824/7.
W związku z powyższym w dniu 09.04.2018 r., na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś
Wójt Gminy Masłowice wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku i Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii w
sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Masłowice.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami
sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515
Masłowice Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu. Tel.
kontaktowy (44) 787-46-16 wew. 24.
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron. Zgodnie z
art. 49 ustawy Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego
ogłoszenia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 11.04.2018 r.

WÓJT GMINY
Bogusław Gontkowski

Obwieszczenie podaje się do wiadomości stron poprzez umieszczenie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłowice, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym
urzędzie oraz przesłanie sołtysowi wsi Chełmo w celu umieszczenia na tablicach ogłoszeń i miejscach
zwyczajowo przyjętych w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

