WÓJT GMINY WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa

Widawa, dnia 2 lipca 2020 r.
RIK.6220.1.2020.KS

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, 10 § 1, 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 i 3a, art. 86d ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w nawiązaniu do § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w postępowaniu dotyczącym wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu
obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości
Goryń, gm. Widawa,
Wójt Gminy Widawa
zawiadamia, że
na wniosek firmy Pana Roberta Kowalskiego, właściciela BPE EkoProjekt z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim przy ulicy Belzackiej 127, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i Pana
Kamila Czarczyńskiego, zam. Goryń, 98-170 Widawa, w dniu 29 czerwca 2020 r. wydał postanowienie
znak: RIK.6220.1.2020.KS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Widawa
przy ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Z uwagi na trwający stan epidemii z powodu CO-VID, zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie
wyjaśnień w sprawie, a także składanie wniosków i uwag w siedzibie Urzędu Gminy Widawa możliwe
będzie po wcześniejszym ustaleniu terminie (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją
tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 06.07.2020 r.
pouczenie
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia

WÓJT GMINY WIDAWA
mgr Michał Włodarczyk

Obwieszczenie zostaje opublikowane:
1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa
2. Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Widawa
3. Na tablicy ogłoszeń w sołectwie Goryń

