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O B W I E S Z C Z E N I E 

o przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływaniu na środowisko 
 

 Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),Wójt Gminy Kodrąb 

 

PODAJE  DO  PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

 

informację o przedłożeniu ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko wraz z jego 

uzupełnieniami dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 

DJP do łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach 

inwentarskich (na głębokiej ściółce)” zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej  

w miejscowości Żencin 1A, gm. Kodrąb, obręb Żęcin-Zalesie, powiat radomszczański, woj. łódzkie,  

i przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko,  

a w związku z tym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 
1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte  

w dniu 11.05.2021 r. 

2. Ponowne wszczęcie procedury udziału społeczeństwa związane jest ze złożeniem przez pełnomocnika 

Inwestora skorygowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

zmodyfikowanego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 DJP do 

łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na 

głębokiej ściółce)” zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin 1A, gm. 

Kodrąb, obręb Żęcin-Zalesie, powiat radomszczański, woj. łódzkie. Wcześniejsze postępowanie  

z udziałem społeczeństwa prowadzone było w oparciu o raport, w którym obsada została określona 

następująco: zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 601 DJP do łącznej obsady 

docelowej 640,9 DJP. 

3. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji 

wskazanego powyżej przedsięwzięcia.  

4. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kodrąb, 

organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

natomiast do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku. 

5. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7,  

97-512 Kodrąb, w dniach i godzinach pracy urzędu.  

6. W sprawie można składać uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag  

i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.  

7. Uwagi i wnioski można składać (zgodnie z art. 34 ustawy ooś) w formie pisemnej, ustnie do protokołu  

i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.  

w dniach od 11.02.2022 r. do 14.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7,  

97- 512 Kodrąb, w dniach i godzinach pracy urzędu. 

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kodrąb. Jednocześnie informuję, 

iż uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 35 ooś ustawy 

zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  

9. Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia na dzień 10.02.2022 r.  

Z up. WÓJTA 

                                                                                       mgr Lidia Sznelińska 
SEKRETARZ GMINY  

Otrzymują:                                                                                  

1. Pełnomocnik – Pani Małgorzata Magier 

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb 

3. BIP Gminy Kodrąb 

4. Sołtys sołectwa Żencin 

5. a/a 


