
 

 

       Dąbrowa Zielona, dnia 18.05.2020 r. 

 

RI.6220.1.2020 

Obwieszczenie 

Zgodnie z art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 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  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

283 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Zielona  

zawiadamia, 

iż w dniu 18.05.2020r. na wniosek Pana Roberta Kowalskiego właściciela firmy Biuro 

Projektów Ekologicznych „EkoProjekt” z siedzibą ul. Balzacka 127, 97-300 Piotrków 

Trybunalski działającego w imieniu inwestora Pana Andrzeja Głuska zamieszkałego 

Olbrachcice 23, 42-265 Dąbrowa Zielona zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 

budynków inwentarskich – kurników wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na 

działce o nr ewid. 1373/1 w miejscowości Dąbrowa Zielona, obręb 0005 Dąbrowa Zielona. 

Mając na uwadze, że planowana działalność zaliczana jest do kategorii przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej 

sprawie jest Wójt Gminy Dabrowa Zielona, zaś organami właściwymi do wydania opinii i 

dokonania uzgodnień są: 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-

127 Katowice, 

• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  z siedziba ul. 

Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, 

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą ul. Jasnogórska 15 a, 42-200 

Częstochowa, 

• Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-047 Katowice 

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona, Plac 

Kościuszki 31, w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzędu. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się 

dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej 

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczeni, tj. od 18.05.2020 r. do 17.06.2020 r. w 

Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, w pokoju nr 5, w godzinach pracy 

urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

Z uwagi na stan epidemii osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją 

proszone są o wcześniejsze umawianie wizyty. Wizytę można umówić dzwoniąc  

pod nr tel. 34 355 50 18 lub mailowo: ug@dabrowazielona.pl  

mailto:ug@dabrowazielona.pl


 

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na uwagi lub wnioski złożone po upływie 

wskazanego w obwieszczeniu terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

 

    Wójt Gminy  

Dąbrowa Zielona 

 

Maria Włodarczyk 


