
Wolbórz, dn.10.02.2015r. 

RB.6220.6.6.2014.KC 

 

 

OBWIESZCZENIE 
 

 Burmistrz Wolborza, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1, 

art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), dalej jako ustawa o udostępnieniu informacji 

o środowisku(…), 

zawiadamia, 

 

że w dniu 14.10.2014r. wpłynął wniosek  BPE Ekoprojekt z siedzibą w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Belzacka 127, pełnomocnika Państwa Anety i Michała Pytel o wydanie 

decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na : 

budowie 2 budynków kurników wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

zlokalizowanych na dz. nr ew. 187/8 i 186/8 obręb Studzianki, gmina Wolbórz.  

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) kwalifikuje się, 

jako przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko Inwestorzy do wniosku 

dołączyli Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W 

związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Burmistrz Wolborza, pismem z dnia 16.10.2014r. znak: RB.6220.6.1.2014.KC 

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o  uzgodnienie warunków 

realizacji przedsięwzięcia.  

Jednocześnie pismem z dnia 16.10.2014r. znak: RB.6220.6.2.2014.KC wystąpiono do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię 

warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.   

Pismem z dnia 06.11.2014r. (wpłynęło 12.11.2014r.). znak: PPIS-ON-ZNS-

440/110/14 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim 

zaopiniował z uwagami realizacje w/w przedsięwzięcia. W dniu 07.11.2014 r. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ-I.4242.214.2014.AK 

skierowanym do BPE Ekoprojekt z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Belzacka 127, 

pełnomocnika Państwa Anety i Michała Pytel  wezwał do uzupełnienia Raportu o 

oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 15.12.2014r. wnioskodawca przedłożył do tutejszego Urzędu uzupełnienie 

Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie 

wymienionym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie znak: 

WOOŚ-I.4242.214.2014.AK. W dniu 12.01.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ-I.4242.214.2014.AK.3 skierowanym do BPE 

Ekoprojekt z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Belzacka 127, pełnomocnika Państwa 

Anety i Michała Pytel ponownie wezwał go do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

 W dniu 26.01.2015r. wnioskodawca przedłożył do tutejszego Urzędu ponowne 

uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w 

zakresie wymienionym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w 



piśmie znak: WOOŚ-I.4242.214.2012.AK.3. Postanowieniem z dnia 06.02.2015r. znak: 

WOOŚ-I.4242.214.2014.AK/MM.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz 

Wolborza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 

właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są : Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi  ul. Traugutta 25,  i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Piotrkowie Trybunalskim  ul. Aleja 3 Maja 8. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych  o możliwości zapoznania 

się z dokumentacją sprawy  składania uwag i wniosków w terminie  21 dni od 10.02.2015r. 

do w  Urzędzie Miasta w Wolborzu, Plac Jagiełły 28, pokój nr 14, w godz,. 8
00

 – 15
00

. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wolborza przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w 

przedsięwzięcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 

2. Strony wg. wykazu 

3. Mieszkańcy na tablicy ogłoszeń Sołectwa Studzianki,  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolborzu 

 i na stronie internetowej Gminy Wolbórz). 

 

 


