RŚ 7624/02-05/2010
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 września 2010 r.
Na podstawie art.33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227 z zm.)
Wójt Gminy Krzyżanowice zawiadamia, że dnia 14.09.2010 r. wpłynęło pismo wraz z
załączonymi raportami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia p.n.: „Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na rozbiórce, budowie
przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych w Zabełkowie, przy ul. Zagumnie”
Mając na uwadze, że przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zakładu zaliczonego do
przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późn. zm.), inwestycja wymaga sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko.
Wobec powyższego Wójt Gminy Krzyżanowice podaje do publicznej wiadomości, co
następuje:
1. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
2. toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Zmiana zagospodarowania terenu
polegająca na rozbiórce, budowie przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych w
Zabełkowie, przy ul. Zagumnie”
3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Wójt Gminy
Krzyżanowice;
4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz po zaopiniowaniu
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu;
5. w dniach od 22 września 2010 r. do 12 października 2010 r. każdy może zapoznać
się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej
sprawie. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice,
ul. Główna 5, Krzyżanowice w godzinach pracy Urzędu.
W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku
osobiście lub pisemnie pod adres:
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanowice
/ Leonard Fulneczek /

