Lipce Reymontowskie, dnia 21 kwietnia 2016 r.
Znak: RGPiK.6220.3.2016
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia,
że na wniosek z dnia 5 kwietnia 2016 r. (uzupełniony w dniu 19 kwietnia 2016 r.)
REYDROB Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drobiarskie ul. Golki 19, 96-127 Lipce Reymontowskie
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie ubojni brojlerów kurzych Reydrob Sp. z o.o. o część dwukondygnacyjną,
w której zlokalizowana będzie myjnia pojemników zwrotnych oraz magazyn opakowań
suchych realizowanego na działce nr ew. 982/8 w miejscowości Lipce Reymontowskie.
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353).
Informuję, że zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 ww. ustawy, organ wydający decyzję
o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił oddzielnym pismem o opinię do właściwych
organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach), co do obowiązku lub braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy
w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy
Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta
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24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8 ÷ 16 oraz składać w tym
terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.
Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński
Zawiadomienie umieszcza się:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskie
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

