Teresin, dn. 3 lutego 2021 roku
MIŚ.6220.3.2020
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.), art. 73 ust. 1
i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 283 z póź. zm.) oraz § 3 ust. 1
pkt 54 lit.b, pkt 58 lit. b, pkt 62, pkt. 37 lit. b i e oraz pkt. 89 lit. d rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1839), w związku z
wpłynięciem w dniu 28.01.2021 roku karty informacyjnej przedsięwzięcia obejmującej nowy
materiał dowodowy do wniosku z dnia 05.11.2020 roku
firmy DL INVEST
GROUP X Sp. z o.o. ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice reprezentowanej przez
pełnomocników Panią Annę Honcza i Panią Martę Marzysz w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal
magazynowo - produkcyjnych z częścią biurową wraz z niezbędna infrastrukturą, miejscami
parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i
terenami zieleni na działce nr ew. 138/52, obręb 0026 Teresin Gaj przy ul. Lazurowej na
terenie gminy Teresin, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie , Wójt Gminy
Teresin
zawiadamia,
że w dniu 28.01.2021 roku wpłynęła nowa karta informacyjna przedsięwzięcia w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie zespołu hal magazynowo - produkcyjnych z częścią biurową wraz z niezbędna
infrastrukturą, miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej,
placami manewrowymi i terenami zieleni na działce nr ew. 138/52, obręb 0026 Teresin Gaj
przy ul. Lazurowej na terenie gminy Teresin, powiat sochaczewski, województwo
mazowieckie.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zgłaszać uwagi i wnioski oraz
zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 18 (I piętro),
96-515 Teresin (Referat Mienia i Środowiska).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Teresin, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Teresin ul. Zielona 18, 96-515 Teresin oraz na tablicach ogłoszeń w
Sołectwie Gaj i Teresin.

