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OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Cielądz, działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. I, w związku z art. 79 ust. 1 
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 
2022r., poz. 1029 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 
budynków magazynowo-produkcyj nych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
oraz skup złomu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 943/8 
w miejscowości i obrębie Cielądz, gm. Cielądz, woj. łódzkie. 

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika - Pana Roberta 
Kowalskiego, występującego w imieniu inwestorów: Państwa Anety i Daniela Grzyb, złożony 
w dniu 0l.10.202lr. Przedmiotem decyzji jest przedsięwzięcie polegającego na zmianie sposobu 
użytkowania budynków magazynowo-produkcyjnych na stację demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz skup złomu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej 
nr 943/8 w miejscowości i obrębie Cielądz, gm. Cielądz, woj. łódzkie. 

Organem właściwym do wydania decyzj i, stosownie do art. 75 ust 1 pkt 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 2022r. , poz. 1029 z późn. zm.) jest Wójt Gminy Cielądz a organem właściwym w sprawach opinii 
i uzgodnień wydawanych w toku postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie 
Mazowieckiej. 

Każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie tj.: wnioskiem 
o wydanie decyzj i wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia oraz opiniami i uzgodnieniami ww. organów współdziałających. Akta 
sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Cielądzu, pokój l O w następujących terminach: 
pon., wt., cz;w. w godz. 8.00-16.00, śr. w godz. 08.00 - 17.00 oraz w pt. w godz. 08.00 - 15.00. 

Ponadto, każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski w przedmiocie 
planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 20 l 6r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 202lr. poz. 1797 ze zm.) w terminie 
od 19.01 .2023,. do 17. 02.2023, . 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cielądz. Wnioski 
złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga 
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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Ninieisze obwieszczenie zostaie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 
1. w Biuletynie Informacji Publiczne; Urzędu Gminy w Cielądzu. g · - Jak 
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu. 
3. na Tablicach ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyiętych w sołectwie Cielądz, gm. Cielądz. 


