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Bia a, dnia 09.07.2019 r.

Zawiadomienie

Stosownie do przepisu art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz
ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pó n. zm) zawiadamiam o
wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia pod nazw : Rozbudowa,
przebudowa oraz zmiana sposobu u ytkowania istniej cego budynku magazynowego z zapleczem
socjalno-biurowym na budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym. Budowa
budynku montowni z zapleczem socjalnym i magazynowym. Budowa budynku rutowni, malarni i
suszarni. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego. Budowa budynku magazynowo sk adowego.
Budowa
instalacji
wewn trznych
dla
projektowanych
obiektów:
wodnokanalizacyjnych, grzewczych gazowych, elektrycznych. Budowa instalacji zewn trznych:
instalacji wodoci gowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej,
instalacji zbiornikowej na gaz p ynny z grup 6 zbiorników naziemnych o poj. 6700 l ka dy.
Budowa parkingu, chodników, terenów utwardzonych oraz przeciwpo arowego zbiornika wodnego
wraz z drog po arow i placem manewrowym, z wniosku z dnia 16.04.2019 r. z onego przez
Pana Konrada Wochowskiego - pe nomocnika MODULAR System Sp. z o.o.
W zwi zku z powy szym informuj , e z tre ci ww. decyzji i z dokumentacj sprawy
mo na zapozna si w siedzibie Urz du Gminy Stara Bia a (pokój Nr 9) w godzinach pracy
urz du w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego pisma na tablicach og osze Urz du
Gminy Stara Bia a oraz na tablicach og osze w so ectwach Nowe Proboszczewice i Ogorzelice, a
tak e w ci gu 14 dni od zamieszczenia na stronie bip.starabiala.pl
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