Gminy Rogów
Rogów, dnia 18.11.2013 r.
IRG.6220.1.13

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j. t.) , w związku z art. 73 ust. 1,
art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 i 7 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 2013 r., poz.
1235 j. t.),
Zawiadamiam
że z wniosku KDM Dariusz Mazur ul. Kolejowa 16, 05-816 Michałowice zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
Utworzeniu zakładu produkcji maszyn do pirolizy odpadów gumowych wraz ze stanowiskiem
badawczym małym (do 300 kg/godz.) i dużym (do 3000 kg/godz.) oraz stanowiskiem do prób

zlokalizowanego na działce nr 29/1 obręb 16 Rogów PGR w miejscowości Rogów przy
ulicy Dworcowej 33, 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 17.01.2014 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Wójt Gminy Rogów
/-/ Daniel Kołada

