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ŚRIII.7222.113.2021.AW
(RŚVI.7222.27.2019.AW)

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz art. 33 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 2021 r. poz. 247),
podaję do publicznej wiadomości
Marszałek Województwa Łódzkiego prowadzi na wniosek Agnieszki Rozumek, Janiny Rozumek, Wojciecha
Rozumek, Gawłów 108, 98-332 Rząśnia, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej
w miejscowości Gawłów, gmina Rząśnia, powiat pajęczański, woj. łódzkie.
Instalacja objęta wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego należy do instalacji mogącej
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości, wymienionych w pkt 6 ppkt 8) lit. a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) jako instalacja do
chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk.
Dane o wniosku umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie
Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego oraz rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Marszałek Województwa Łódzkiego.
Z dokumentacją do wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego, w Departamencie Środowiska, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pokój 406A, od poniedziałku
do piątku w godzinach 800-1600.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 15.03.2021 roku do dnia 14.04.2021 roku.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:


w formie pisemnej: na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament
Środowiska, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8;



ustnie do protokołu;



za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: anna.wilkonska@lodzkie.pl
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowych informacji udziela prowadząca postępowanie: Anna Wilkońska – inspektor ds. pozwoleń
zintegrowanych, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź,
al. Piłsudskiego 8, pokój 406A, tel. (42) 291-97-76, e-mail: anna.wilkonska@lodzkie.pl
Jednocześnie informuję, że za względu na zmiany w organizacji pracy urzędu nadano nowy numer sprawy:
ŚRIII.7222.113.2021.AW.

z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
Edyta Marcinkowska
p.o. Dyrektora Departamentu
Środowiska

