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OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„ Rozszerzeniu zakresu przestrzennego wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa
naturalnego „Czatolin" metodą odkrywkową na dodatkowe obszary zlokalizowane w
miejscowościach Reczyce i Domaniewice, planowane do włączenia do
ustanowionego obszaru i terenu górniczego „Czatolin IA"

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 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 (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
Wójt Gminy Domaniewice:

- podaje do publicznej wiadomości - informuję o procedurze udziału
społeczeństwa przeprowadzanej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„
Rozszerzeniu zakresu przestrzennego wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa
naturalnego „Czatolin" metodą odkrywkową na dodatkowe obszary zlokalizowane w
miejscowościach Reczyce i Domaniewice, planowane do włączenia do
ustanowionego obszaru i terenu górniczego „Czatolin IA"
- -zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie
decyzji wraz z załącznikami i uzupełnieniami, raportem o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięcia, opiniami i uzgodnieniami organów
współdziałających); dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy
w Domaniewicach, ul. Główna 2,99-434 Domaniewice w godzinach pracy Urzędu.
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, od 7 kwietnia 2022 r.
do 8 maja 2022 r. na adres: Urząd Gminy w Domaniewicach
ul. Główna 2 ,9 9 - 434 Domaniewice, poczta elektroniczna: ug@domaniewice.pl,
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 r„ poz. 1839 ze zm.).
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Domaniewice.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt uzgadnia warunki
realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi,
oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie , a także



w Łowiczu. W przedmiotowej sprawie do tutejszego Organu wpłynęły wyżej
wskazane uzgodnienia.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy
Domaniewice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Data podania do publicznej wiadomości: 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Domaniewicach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaniewice, w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska oraz poprzez zamieszczenie na
tablicy ogłoszeń miejscowości Domaniewice i Reczyce.
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