
Woj' łodzk'e Krzyżanów, dnia 18 lipca 2016 roku 

OŚ.7627.11.2016 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33 ust. 1 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 (Dz. U. z 2016 roku, 

poz.353) - w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach 

którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaję do 

publicznej wiadomości następujące informacje: 

1. Wójt Gminy Krzyżanów w dniu 18 lipca 2016 roku przystąpił do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali 

magazynowej oraz zbiornika i pompowni przeciw pożarowej, zbiornika retencyjnego oraz 

wjazdu wraz z towarzysząca infrastrukturą zlokalizowanego na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 23/6, 23/8; obręb geodezyjny Sokół w miejscowości Kaszewy Dworne 

(w rejonie drogi krajowej Nr 92 i Autostrady Bursztynowej), gmina Krzyżanów, woj. 

łódzkie. 

2. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 04 kwietnia 2016 roku, na 

wniosek inwestora Spółki: HE Enterprises 2 Sp. z o.o.; Al . Jerozolimskie 56C; 00-803 

Warszawa, (reprezentowanej przez pełnomocników: Iwonę Cieślik oraz Jacka 

Kukorowskiego, adres korespondencyjny: ul. Tomaszewskiego 3, 61-333 Poznań), 

3. Postępowanie jest prowadzone w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali magazynowej oraz 

zbiornika i pompowni przeciw pożarowej, zbiornika retencyjnego oraz wjazdu wraz z 

towarzysząca infrastrukturą zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 

23/6, 23/8; obręb geodezyjny Sokół w miejscowości Kaszewy Dworne (w rejonie drogi 

krajowej Nr 92 i Autostrady Bursztynowej), gmina Krzyżanów, woj. łódzkie. 

4. Organami administracji publicznej właściwymi w prowadzonym postępowaniu 

administracyjnym są: 

a) w sprawie wydania decyzji - Wójt Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 

Krzyżanów, 

b) w sprawie wydania opinii - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. 

Kościuszki 14, 99-300 Kutno, 

c) w sprawie dokonania uzgodnień - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, 

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 
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5. Wszyscy zainteresowani z dokumentacją sprawy mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu 

Gminy w Krzyżanowie, Referat Komunalno-lnwestycyjny i Ochrony Środowiska (pokój nr 

7) w godzinach pracy urzędu (do poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 0 0). Sprawę 

prowadzi: inspektor ds. ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych -

Krzysztof Szymański, tel. (24) 356 29-06. 

6. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego powyżej 

opisanego przedsięwzięcia. 

7. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania informacji do 

publicznej wiadomości w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Krzyżanowie, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, 

b) drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres: 

sekretariat@krzyzanow. pl 

c) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu. 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz 

przedmiot wniosku. 

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów. 

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11) cytowanej w komparycji pisma 

ustawy przez podanie informacji do publicznej wiadomości - rozumie się: 

- udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu 

właściwego w sprawie, 

- ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego 

w sprawie, 

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu 

planowanego przedsięwzięcia lub w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot 

postępowania poprzez przekazanie pisma do wywieszenia Sołtysowi sołectwa Sokół 

gmina Krzyżanów (Pan Bogusław Wojtczak, Sokół 4, 99-314 Krzyża j zyżap iy 

WOJT 

/-/ mgr inż. Tomćisz Jakubowski 

w). 
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