
BURMISTiiZ WOLBORZA
pow. piotrkowski

woj. '

ZOS. 6220.1 1.1. 2020.MJ Wolborz, dn. 25.05.2020 r.
OBWIESZCZENIE

Dzialaj^c na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 w zwi^zku z art. 106 §2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
dalej Kpa, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283), dalej
ustawa oos, oraz §3 ust. 1 pkt. 1 i §3 ust. 2 pkt. 2 rozporzaxlzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znacz^co oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)

Burmistrz Wolborza zawiadamia,
ze na wniosek z dnia 28.04.2020 roku, firmy Pestila II Sp. z o.o. S. k. z siedziba^
w Studziankach, gm. Wolborz, reprezentowanej przez pemomocnika Pan Roberta
Kowalskiego reprezentuj^cego Biuro Projektow Ekologicznych ,,EkoProjekt" z siedzib^ w
Piotrkowie Tryb., zostaio wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegaj^cego na: rozbudowie
zakladu o pomieszczenie (hjcznik) hjczqce hal^ produkcyjno - magazynowj} z hah}
magazynows| na dzialkach nr evvid. 647/15, 647/14, 645/1, 644, 643, 642, 641, 640, 249/14,
249/13, 248/15, 248/14, 247 obr?b 29-Studzianki, gm. Wolborz.

Jednoczesnie zawiadamiamy strony postepowania o wystaj>ieniu do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Zarzaxl Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko oraz ewentualnego zakresu Raportu oos.
Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kpa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), wszystkie strony
postepowania maja^ prawo do czynnego w nim udzialu w kazdym czasie.

Strony moga zapoznac si$ z dokumentacj^ sprawy zawieraj^c^ Kart^ Informacyjn^
Przedsiewziecia (do wglqdu) w Urzedzie Miejskim w Wolborzu, pokqj nr 14,
w godzinach:

Poniedzialek w godz. 7.30 do 15.30
Wtorek w godz. 7.30 do 16.30
Sroda w godz. 7.30 do 1 5.30
Czwartek w godz. 7.30 do 15.30
Picrtek w godz. 7.30 do 14.30
Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3

ustawy oos, stosuje sie przepisy art. 49 Kpa.
Wskazuie dzieri publicznego ogtoszenia: 29.05.2020 r.

Z up. Bjt

Otrzymuia: MatgorZi
1. Petnomocnik inwestora,
2. Strony postepowania -powiadomienie zgodnie z art. 49 k.p.a.
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Do wiadomosci:
1. Mieszkaricy- na tablicy ogloszeii: Solectwa Studzianki, Urzedu Miejskiego w Wolborzu, Urzedu Gminy

Tomaszow Maz. oraz na stronie internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Wolborzu.


