
WÓJT GMUMV SŁUBICE
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
powiat płocki. WÓL mazowieckie

S-łubice, 3 listopada 2015 roku
PZ.6220.3.2014

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Słubice, działając na podstawie art. 33 ust. l, w związku
z art. 79 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. póz. 1235 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 6 października 2014 roku wpłynął wniosek Pani Patrycji
Lewandowskiej, zam. 09-410 Płock, ul. Bytnara 20, w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
„Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny - piasku i żwiru ze złoża
„JULISZEW V", zlokalizowanego na fragmencie czterech nieruchomości
gruntowych nr: 56, 57, 67/1, 76 (o łącznej powierzchni poniżej 2 ha) w
miejscowości Juliszew (gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie).

Mając na uwadze, że zgodnie z postanowieniem Wójta Gminy Słubice z dnia
7 listopada 2014 roku oznaczonego PZ.6220.3.2014, w dniu 26 października 2015
roku Inwestor złożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem
administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy
Słubice, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko,
właściwym do dokonania uzgodnienia będzie Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie
pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32,
pok. nr 11 w godz. 8.00-15.00 w terminie od dnia 09.11.2015 r. do dnia
30.11.2015 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy
Słubice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia.

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości następuje poprzez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, tablicy
ogłoszeń sołectwa Juliszew- Sady oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Słubice: www.ugslubice.bip.org.pl.


