WÓJT GMINY
JAKTORÓW

96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33
powiat grodziski, woj. mazowieckie

ROŚ. 7624.2.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAKTORÓW
z dnia 22 marca 2012r.
Działając na podstawie art. 33 ust. l, w związku z art. 79 ust. l 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 (Dz. U.
Nr 199 póz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu w
istniejącym budynku, w części warsztatowej kabiny lakiernicze - piecowej na działce
oznaczonej nr ewid. 327/2 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27 grudnia 2011 r. na wniosek firmy TOYOTA
Materiał Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą 96-313 Jaktorów, ul. Potockiego l A
w imieniu której na podstawie udzielonego upoważnienia działa pełnomocnik Pan Jarosław
Kuczyński o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na zainstalowaniu w istniejącym budynku, w części warsztatowej kabiny
lakierniczo - piecowej na działce oznaczonej nr ewid. 327/2 położonej we wsi Jaktorów,
gm. Jaktorów.
Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
(znak:WOOŚ-II.4240.36.2012.MK z ndia 24 stycznia 2012r.), oraz Opinię sanitarną
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim (znak:
ZNS712-10/136/12 z dnia 18 stycznia 2012r.), Wójt Gminy Jaktorów wydał w dniu 27
stycznia 2012r. Postanowienie znak:ROŚ.7624.2.2011, nakładając na Inwestora obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po przedłożeniu w/w raportu
przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem
administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Jaktorów,
natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do
wydania opinii i dokonania uzgodnienia będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i
ustnej w terminie 21 dni (tj. od 22 marca 2012r. do 12 kwietnia 2012r.) w siedzibie
Urzędu Gminy w Jaktorowie, ul. Warszawska 33 (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu
(tj. poniedziałek: 9°°-1800, wtorki, środy, czwartki: 8°°-1600, piątki: 8°°-1500).
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Jaktorów przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

