
tr-4ck, dnia 4listopad 2021 r.

RP.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

Dzialaj4c na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r.

o udostgpniania informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa

w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialvwania na Srodowisko (Dz. U . z'2021 poz.247

z po2n. zm.)

podajg do publicznej wiadomoSci

informacjg o wydaniu w dniu 4 listopada 2021 r., znak RP.6220.3.2021 decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia pn.: ,,Zbieranic
i przetwarzanie odpeulow wymagaiqcych zezwolenia na zbieranie rvaz
przetwarzetnie ctdpadow z kruszarkq betonu i sitem oraz in/iastrukturq
towarzyszqcq" na dzialce o nr ewid. 219 obrEb Wola tr-4cka, gmina tr-qck, kt6rego

inwestorem jest finn AQUAMAR Mariusz Pawluk ul. Topolowa 8, 09-530 G4bin.

Ponadto informujg, iz treSci4 w/w decyzji oraz dokumentacj4 sprawy, w tym z opiniE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paistwowego Powiatowego

Inspektora Sanitamego w Plocku oraz Dyrektorowi Zarz4du Zlewni we Woclawku moZna

zapoznat sig w Urzgdzie Gminy w L4cku (ul. Gostyniriska 2,09-520 l-4ck) w godz. od 8.00

do 15.00 po wczeSniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 24 384 l4 05.

Podstawa prawna:

- art. 38 ustawy oo6 -,,Organ wlaiciwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomoSci intbrruacjq

o wydanej decyzji i o mozliwo5ci zapoznania sig zjej treSciq";

- art. 85 ust. 3 ustawy ooS - ,,Organ wlaSciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

wydanej po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na Srodowisko podaje do publicznej wiadomoSci

informacje o wydanej decyzji i o mo2liwoSciach zapoznania sig zjej tre$ci4 oraz dokumentac.i4 sprawy, w tym

z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska oraz opini4 organu o ktorym

mowa w art. 78. Przepis stosuje sig odpowiednio do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko".
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Dzialalqc na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
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