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Cielądz, 23.02.2022r. 

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

Wójt Gminy Cielądz, działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej 
k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3, w nawiązaniu do art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. lpkt 4 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 (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), 
zwanej dalej ooś, 

zawiadamia 

że na wniosek Pana Marcina Skóry, reprezentującego HERCO Sp. z o.o. z siedzibą: Cielądz 28 C 96-
214 Cielądz, złożony w dniu 17.02.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie 
i przebudowie istniejącego zakładu produkcji gwoździ HERCO Sp. z o.o. w Cielądzu, gmina Cielądz, powiat 
rawski, woj. łódzkie. 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. wskazujący, że 
zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić 
w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
właściwego organu administracji publicznej. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego 
postępowania wynikających z art. 1 O ww. ustawy, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 

Z dokumentacją prowadzonego postępowania można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy 
w Cielądzu, Cielądz 59 96 - 214 Cielądz, pokój 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1 O września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (tekstjedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1839). 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Cielądz. 

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów 
współdziałających w wydaniu decyzji tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Łowiczu. 
Wskazuje termin publicznego ogłoszenia: 23.02.2022r. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Data wywieszenia .. ... ...... .............. .... .. .... ... .. ... ... . 

Data zdjęcia ... ..... .. ..... .... .... ... .. .. .... .... ............... .. 

Podpis .............. .... .... ....... ... ..... ..... .. ... ... .. .... ....... . 

Sprawę prowadzi: Magdalena Ostalska, tel. 46 8152429 wew. 6 

Otrzymują: 
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
2. Biuletyn Informacii Publicznei Urzędu Gminy w Cielądzu. 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu. 
4. Tablice ogłoszeń i miejsca Zlvyczajowo przyjęte w sołectwie Cielądz, gm. Cielądz . 
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