Pęczniew, dnia 2015.07.08

IGŚRI.6220.2.2015.ŚWO

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z
późn. zm.)Wójt Gminy Pęczniew
podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu
10.06.2015 roku przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn – Dybów wraz z
przebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki – Suchorzyn - Dybów”
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pęczniew, a organami
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
W dniu 22.06.2015r. wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska znak: WOOŚ-I.4240.342.2015.MP
do wyjaśnień zawartych w
karcie
informacyjnej przedsięwzięcia.
W dniu 29.06.2015r.- Inwestor Gmina Pęczniew wysłał wyjaśnienia informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia znak: IGŚRI.6220.2.2015.ŚWO.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 6 lipca 2015 roku, nr. WOOŚI.4240.342.2015.MP, wyraził opinię
o braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach pismem z dnia 25.06.2015 roku
odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
W dniu 08.07.2015 Wójt Gminy Pęczniew wydał postanowienie znak:
IGSRI.62220.2.2015. ŚWO w sprawie braku konieczności
przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 5,6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy
Pęczniew informuje społeczeństwo o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją
sprawy w terminie do 30.07.2015 w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie pokój nr. 15 od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1500.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, to zgodnie z art.
74.ust.3 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 2013r., poz.1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia
następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres
14 dni, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie , na stronie
internetowej Gminy Pęczniew, na tablicy ogłoszeń sołectwa Dybów.

Na przedmiotowe postanowienie
przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Pęczniew.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak
Do wiadomości:
- inwestor
- sołectwo Dybów( obwieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa)
- właściciele gruntów przyległych przez obwieszczenie
(liczba stron postępowania przekracza20)
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
- biuletyn informacji publicznej

