Burmistrz Gminy Słomniki
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
Słomniki dn.29.03.2019

RIiR 6220.5.2018

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
Burmistrz Gminy Słomniki informuje o :
Uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii po uzupełnieniach i wyjaśnienach do raportu o
odzaływaniu przedsiewzięcia na środowisko w przedmiocie postępowania w sprawie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia:
„Budowa ogniowej cynkowni zanurzeniowej o wydajności 6 Mg/godzinę, na działce
ewidencyjnej nr 600/34 w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki, powiat krakowski.”
1.Postępowanie prowadzone jest na wniosek :
Inwestora, Pani Małgorzaty Demendeckiej, Prezesa Zarządu DK INNOWACJE Sp. z o.o., ul. Nad
Zalewem 19, 30-235 Kraków
2.Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Słomniki,
3.Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których obowiązek sporządzenia raportu jest wymagane zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 15 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 71).
4.Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji byli:
a)Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
b) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie
5.Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji był :
a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
b) Marszałek Województwa Małopolskiego
6.Informuje się o:
● Możliwości zapoznawania się z dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie
Miejskim w Słomnikach , pok. Nr 37. II piętro
●Możliwości składania uwag i wniosków – w terminie od 29.03.2019r do 29.04.2019r
Uwagi i wnioski można składać :
● w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Słomnikach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski
w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki.
● ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Słomnikach , pok. Nr 37. II piętro
● e-mailem na adres : ochrona@slomniki.pl
7.Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Gminy Słomniki.
Z up. Burmistrza
Tomasz Gąciarz
Inspektor ds. ochrony środowiska

