
Urz^d Miejski w Wolborzu
PI. JagieHy 28, 97-320 Wolb6rz
tel. 44 616-42-41, poczta@wolborz.eu, www.wolborz.eu

Wolborz, dn. 18.02.2021 r.
ZOS.6220.20.15.2020.MJ

OBWIESZCZENIE
o zgromadzonym materiale dowodowym

Na podstawie art. 9, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
post^powania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2020 roku, uzupelnionego w dniu
25.09.2020 r. oraz w dniu 21.10.2020 r. zlozonego przez Pania Anet? Chojnack^ — pelnomocnika
Fadrew Komponenty Sp. z o.o. z siedziba: ul. Kitowicza 28, 97-320 Wolborz, prowadzone jest
post^powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegaj^cego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie
Zaktadu ,,Fadrew Komponenty Sp. z o.o." na dziatce nr ewid.: 160/1 w obr^bie nr 1 miasta
Wolborz, gm. Wolborz.

Wskazuie dzien publicznego ogloszenia: 22.02.2021 r.

W zwiazku z prowadzonym post^powaniem administracyjnym zawiadamiam o mozliwosci
zapoznania sie ze zgromadzonym materialem dowodowym zawierajacym: karte informacvjna
przedsiewziecia, opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trvbunalskim, opinie Regionalnego Dvrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz pisma Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Piotrkowie Tryb., w siedzibie Urzedu Miejskiego w Wolborzu,
Plac JagieHy 28, w dniach:

Poniedzialek w godz. 7.30 do 15.30
Wtorek w godz. 7.30 do 16.30
Sroda w godz. 7.30 do 15.30
Czwartek w godz. 7.30 do 15.30
Pi^tek w godz. 7.30 do 14.30

Wszelkie uwagi i wnioski mozna skladac do dnia 19.03.2021 roku.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Pouczenie
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyj^ty (14 dni nie liczqc dnia publicznego ogloszenia i dnia zdi^cia):
1. Tablica ogloszeri: Solectwa Wolborz,
2. Tablica ogtoszen Urzedu Miejskiego w Wolborzu
3. BIP Urzedu Miejskiego w Wolborzu


