
Belsk Duży, dnia 22 czerwca 2020r.

OŚ.6220.15.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży

Na  podstawie  art.  10  §  1  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256), w związku z  art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283) 

zawiadamiam
strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym
oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w związku z toczącym się na
wniosek  spółki  ALPEX  postępowaniem  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  „rozbudowie  zakładu
produkcyjnego ALPEX Sp. z o.o. zlokalizowanego w m. Łęczeszyce 120”. Przedsięwzięcie
zlokalizowane będzie na dz. nr ewid. 37/1, 38/2, 13/4 i 12/2 obręb 0014 Wieś Łęczeszyce.

Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest
Wójt Gminy Belsk Duży – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie. 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.  77 ustawy ooś uzupełnienie raportu z
dnia 19.06.2020r. przekazano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
celem uzgodnienia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania publicznego
ogłoszenia  niniejszej  informacji strony postępowania  mogą zapoznać się  z  aktami  sprawy,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi dot. tego przedsięwzięcia w siedzibie
Urzędu  Gminy  w  Belsku  Dużym  -  pokój  nr  7  -  w godzinach  pracy  Urzędu  lub  drogą
elektroniczną. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie.
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