Rogów, dnia 26.10.2011 r.
IRG.6220.1.11

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze
zmianami) oraz w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 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 2008r. Nr 199, poz.
1227, z późn. zm.) , zawiadamiam, że z wniosku Tadeusza Gendka i Dariusza Gendka
zam. 95-063 Rogów, ul. Leśna 4a m. 2 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego /piasku/ „Stefanów”
zlokalizowanego na działkach nr 138/1 i 138/2 w miejscowości Stefanów gmina Rogów
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego zawiadomienia strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się ze
złożonym wnioskiem w Urzędzie Gminy Rogów, pok. Nr 12, w godzinach pracy urzędu tj. w
poniedziałek od 800 -1600, od wtorku do piątku , w godz. od 700 do 1500 oraz zgłaszać w tym
terminie uwagi i wnioski.
Jednocześnie informuję, iż nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w
art. 35 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego z
uwagi na konieczność uzyskania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia od właściwych organów oraz
ewentualna konieczność uzyskania stosownych uzgodnień zgodnie z ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze stosownie do treści art. 36 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30.11.2011 r.
Otrzymują:
1. Pan Tadeusz Gendek zam. 95-063 Rogów, ul. Leśna 4a m. 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Dariusz Gendek zam. 95-063 Rogów, ul. Leśna 4a m. 2
Pani Teresa Klatka za. Stefanów 46, 95-063 Rogów
Pan Cezary Wolski zam. 95-040 Koluszki, ul. Odlewnicza 60
Mieszkańcy m. Stefanów
Gmina Rogów
a/a

