WÓJT GMINY
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Tomaszów Mazowiecki, dnia 18 maja 2022r.
RŚ.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735),w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 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 2021r. poz. 2373),
zawiadamiam strony postępowania, że
w dniu 18 maja 2022r. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa 15 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości
Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.
14/1, 14/2, 13/6, 744, 15 obręb Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:
− wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznikami,
w tym Karta Informacyjną Przedsięwzięcia,
− postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
− opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarząd Zlewni
w Piotrkowie Tryb.,
− opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie
Mazowieckim
− pozostałymi dokumentami w sprawie,
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki,
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
w Referacie Ochrony Środowiska
w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600,
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 24 maja 2022r.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
oraz art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
- na tablicy ogłoszeń w sołectwie Smardzewice,
- na tablicy ogłoszeń w sołectwie Twarda– miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 24 maja 2022r. – 6 czerwca 2022r.
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