
Cielądz, 13.03.2009 r. 
 

 
 

Znak: BKiR-7332/4//09 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 
 

Wójt Gminy Cielądz, działając na podstawie 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 
zawiadamia, że w dniu 20.01.2009 r. wszczęto na  wniosek HERCO Sp. z o.o. 
ul. Tomaszowska 26, 96-200 Rawa Mazowiecka postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie fabryki gwoździ maszynowych na działce nr 
ewidencyjny 943/16 w miejscowości Cielądz. Mając na uwadze, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 
pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 173 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy) na podstawie § 3 ust. 1 
pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 
U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), przystąpiono do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, wydając po zasięgnięciu opinii właściwych 
organów postanowienie znak:.BKiR-7332/4//09 z dnia 2009.03.06 o stwierdzeniu 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem 
administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 
Cielądz, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Starosta Rawski oraz 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości 
zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia, tj. do dnia  02.04.2009 r. w Urzędzie Gminy Cielądz, pokój 
.14. w godzinach od 8 00 do 16 00 .  

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 
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