
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczesna, dnia 12.12.2014r. 

 

Nr GIZ.6220.19.2014.AM 

 

       Regionalna Dyrekcja  

       Ochrony Środowiska 

       ul. Dąbrowskiego 22 

       40-032 Katowice 

 

       Państwowy Powiatowy 

       Inspektor Sanitarny 

       ul. Jasnogórska 15a 

       42-200 Częstochowa 

 

 
 Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)  

Wójt Gminy Poczesna zwraca się z prośbą o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon  

Sp. J. przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna, na działce  

o nr ewid. 426/1 k. m. 9 obręb Zawodzie. 

 Planowane przedsięwzięcie należy zaliczyć do tych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 13  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397 z późn. zm). 

Powyższe jest niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla w/w inwestycji. 

 
Załączniki: 

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie 

Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości Zawodzie, 

gmina Poczesna, na działce o nr ewid. 426/1 k. m. 9 obręb Zawodzie. 

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Informacja o braku planu zagospodarowania przestrzennego.  

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Otrzymują: 

1. Wojciech Gajecki (pełnomocnik) ul. Dekabrystów 41, 42 – 200 Częstochowa 

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  

z późn. zm.) 

3.  BIP, tablica U.G. Poczesna,  miejsce planowanej inwestycji. 

4. a/a 


