
 

BURMISTRZ KAŁUSZYNA 

ul. Pocztowa 1 

05-310 Kałuszyn 

Kałuszyn, 15.11.2018 r. 

 

GPS.6220.6.2018 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

 

Burmistrz Kałuszyna na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku  

z art. 21 ust. 1, art. 30, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1405 ze zm.)  

 

zawiadamia, 

 

że biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie z dnia 6.08.2018 r. znak: WOOŚ-I.4240.629.2018.MŚ oraz postanowienie 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim z dnia 

31.07.2018 r. znak: ZN.4510.32.2018, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 

postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r. znak: LU.RZŚ.436.4.2.3.2018.JB w prowadzonym 

postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek firmy ALTOR Sp. z o. o.,  

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw 

sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ewid. 83/2  

i 206 w miejscowości Ryczołek, gm. Kałuszyn, wydał w dniu 15.11.2018 r. postanowienie  

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na 

środowisko oraz zawiesił postępowanie do czasu dostarczenia przez wnioskodawcę raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
Zawiadamia się również, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięcia Strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie 

dokumentacją oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań.  

Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, pokój nr 

6a w godzinach 900-1500, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.  

 

 

 

 
 

 

 

 
Powyższe obwieszczenie zamieszczono w BIP, 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie  

i na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Ryczołek. 


