
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 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 ze zm.)                      

 
 Burmistrz Pyzdr 

zawiadamia 
 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                       
i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lisewo"(działki ewid. nr: 118/1, 
118/2, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 127 
położone w obrębie ewidencyjnym Lisewo, gm. Pyzdry). 
 
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, pokój nr 15 w godzinach urzędowania tj.( 
poniedziałek 8.00-16.00; wtorek-piątek 7.15-15.15 ). 
 
 Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w ramach 
udziału społeczeństwa w postępowaniu w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego 
obwieszczenia do publicznej wiadomości. 
 Zgodnie z art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia. 
 
 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski  w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 
Pyzdry;  

2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach (pokój nr 15);  
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@pyzdry.pl.  

  
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak                      
i rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pyzdr.             

                
            Organami właściwymi do wydania opini i dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji są: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu; 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni. 

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: 

1. przez zamieszczenie na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pyzdrach, zakładka ochrona środowiska, 

2. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, 
3. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lisewo. 

 
 
 
               Burmistrz Pyzdr 

          /-/Krzysztof Strużyński 

 


