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IGŚRI.6220.5.2016.ŚWO.1 

OBWIESZCZENIE 

 

W dniu 24.08.2016 r. na wniosek z dnia 24.08.2016r.  Gminy Pęczniew, wszczęte 

zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie                             

i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie. 

O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono pisemnie. 

Pismem  znak: IGŚRI.6220.5.2016.ŚWO.2 z dnia 24.08.2016r. Wójt Gminy Pęczniew 

zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i  pismem znak: 

IGŚRI.6220.5.2016.ŚWO.3 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                             

w Poddębicach  o zajęcie stanowiska ( opinii ) w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie. 

Pismem z dnia 09.09.2016r. (data wpływu: 12.09.2016r.) znak: 

PPIS/ZNS/440/68/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach odstąpił 

od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.  Pismem z dnia 

06.09.2016r. (data wpływu: 09.09.2016r.) znak: WOOŚ-I.4240.762.2016.KDz Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyrazili opinię o konieczności  przeprowadzenia 

oceny oddziaływania  na środowisko i określili zakres raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.  

Zakwalifikowano przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w § 3 ust.1 pkt 77 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 71) . 

W dniu 12.09.2016r. Wójt Gminy Pęczniew wydał postanowienie w którym stwierdził 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i określił zakres 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

W dniu 27.10.2016r. wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 27.10.2016r. Wójt Gminy Pęczniew wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i  o  opinię do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania 

się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej 

 i ustnej, w terminie od 27.10.2016r. do 18.11.2016r. w Urzędzie Gminy Pęczniew pok.15 

 w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy 

Pęczniew przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

           Wójt Gminy Pęczniew 

                                                                    /-/ Marcin Janiak 

                                                        

 
Otrzymują: 

1. Strony postępowania wg rozdzielnika. 

2. Społeczeństwo po przez : 

 Strona internetowa Urzędu Gminy w Pęczniewie  

 Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pęczniewie. 

 Tablica ogłoszeń sołectwa Pęczniew. 
3. a/a 


