
FORMULARZ   A 
L. p. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1. Numer wpisu A-1/2016

2. Zakres przedmiotowy wniosku Zmiana decyzji  Wójta  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  24.12.2014  r.,  znak:
GR.10.2012/2014.11  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia
polegającego na prowadzeniu  działalności  w zakresie  odzysku  odpadów z  tworzyw
sztucznych  na  działce  nr  ewidencyjny  161/2  w  miejscowości  Wręczyca  Mała,
gmina Wręczyca Wielka 

3. Znak sprawy GR.6220.3.2016

4. Data złożenia 15.02.2016 r. (po uzupełnieniu w dniu 14.07.2016 r.)

5. Dane wnioskodawcy
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, 
siedziba, adres, REGON)

Szymona Skowronek Eko-energo Projekt Spółka z o. o. ul. 1 Maja 21 lok. 1, 42-217 Częstochowa –
pełnomocnik  inwestora  „FAMAR”  Fabryczny  Mariusz  ul.  Nowa  3,  Grodzisko,
42-130 Wręczyca Wielka.

6. Wyszczególnienie załączników do wniosków Karta informacyjna przedsięwzięcia - 3 szt
Wypis z rejestru gruntów
Mapa ewidencyjna 1:2000

7. Nazwa organu – adresata wniosku Wójt Gminy Wręczyca Wielka

8. Miejsce przechowywania 
(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
pokój nr 23, tel. 34 377 84 23

9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania 
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

B-1/2016

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji -------

11. Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy A-1/2016, B-1/2016

12. Uwagi Uwzględniono  decyzję  z  dnia  21  czerwca  2016  r.,  znak:  SKO.4102.46.2016  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Częstochowie, uchylającą postanowienie Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 marca 2016 r.
znak:  GR.6220.3.2016.4  w  sprawie  braku  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko
w sprawie zmiany decyzji z dnia 24 grudnia 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie odzysku odpadów z tworzyw sztucznych na
działce o nr ew. 161/2 w miejscowości Wręczyca Mała, gmina Wręczyca Wielka oraz uchylającą decyzję Wójta
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 21 marca 2016 roku znak: GR.6220.10.2012/2014.11 zmieniającą własną decyzję
z  dnia  24  grudnia  2014  roku  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  ww.  przedsięwzięcia
i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
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