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Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  pkt  11  i  art.  21  ust.  2  pkt  9  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 (t.j.  Dz.U. z 2013r.,  poz. 1235 ze zm.) Urząd Gminy Adamów 
zawiadamia że, na wniosek Zakładu Tartacznego Kleniewski Waldemar, Bondyrz 62, 22 – 442 Adamów 
zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn:  „Budowa  hali  magazynowej  o  konstrukcji  stalowej, 
obudowanej o wymiarach 50,37x20,09x8,12 m na terenie Zakładu tartacznego,  Bondyrz 62,  gmina 
Adamów”.

Planowane  zamierzenie  inwestycyjne  zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt  48  i  52  rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zostało zakwalifikowane przez inwestora do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem  właściwym  do  wydania  decyzji  w  powyższej  sprawie  jest  Wójt  Gminy  Adamów. 
Organami  właściwymi  do  wydania  opinii  w  sprawie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  
na  środowisko,  konieczności  sporządzenia  raportu  i  jego  ewentualnego  zakresu  dla  przedmiotowego 
przedsięwzięcia  są:  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Lublinie  i  Państwowy  Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Zamościu.

Z dokumentacją sprawy w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia, strony postępowania mogą 
zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Inwestycji,  Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pokój nr 13 (tel. /84/ 6187724) w godzinach 
pracy Urzędu.

                                
       WÓJT

                                            /-/ mgr Dariusz Szykuła

Podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
2. Wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bondyrz.
3. Umieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl


