Baranów, 7 kwietnia 2016 roku
GP.6220.03.2016.MM
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. J. H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kępnie
ul. Pocztowa 1
63-600 Kępno
Informuję, że w dniu 7.04.2016 r. Wójt Gminy Baranów, na wniosek P.P.H.U.
„DOLMAR” Ryszard, Lidia, Artur Dobień sp.j., wszczął postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„rozbudowie budynku magazynowego” na działce nr 343/1 obręb Donaborów gmina
Baranów, powiat kępiński.
Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja
polega na rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w §3 ust 1 pkt 52 lit b rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.), zatem zgodnie z §3 ust 2
pkt 2 ww. rozporządzenia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Inwestor zamierza rozbudować halę magazynową dla zakładu produkcji mebli.
Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi 129,00m2, a budynek magazynowy po
rozbudowie osiągnie powierzchnię 352,20m2. Powierzchnia całkowita (istniejąca) zakładu,
znajdującego się na działkach 343/1 i 342/4 obręb Donaborów obejmuje:
- tereny zabudowane – 12.938,00m2 + 223,20 m2 (magazyn przeznaczony do rozbudowy)
- tereny komunikacji – 10.591,00m2
W związku z powyższym na podstawie art. 64 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 (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 353 ze zm.)
zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla powyższej inwestycji.
W załączeniu:
- kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia (wraz z uzupełnieniem),
- karta informacyjna przedsięwzięcia (wraz z uzupełnieniem),
- mapa ewidencyjna 1:500
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Do wiadomości:
1. Inwestor: P.P.H.U. „DOLMAR” sp.j.
Donaborów 62, 63-604 Baranów
2. Strony zgodnie z rozdzielnikiem
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