OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 zmianami – cyt. dalej jako
"UUOŚ" ), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
W dniu 20 września 2012r. na wniosek Pani Marii Szymańskiej, Burmistrz Pyzdr wszczął
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia p.n. " Recykling sprzętu RTV i AGD prowadzonego na zasadzie ręcznego
demontażu ".
W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1
UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zaś organem
właściwym
do
wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Wrześni.
Z dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust 2 UUOŚ można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pyzdrach w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu ( pon. 8:00 do 16:00, pon. - pt. 7:15 do
15:15 ), gdzie pozostaje do wglądu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w
Pyzdrach lub ustnie do protokołu w termine 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości
treści niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną
bez rozpatrzenia.
Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a. ) oraz w
związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust.1 pkt 2 UUOŚ, zawiadamiam strony, że
tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. 28 czerwca 1956. nr 223/229,
61-485 Poznań oraz o wydanie
opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wrześni ul. Wrocławska 42, 62-300 Września.
Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z
materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć co
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. "Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach
organów admiinistracji publicznej przez obwioeszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych
przypadkch zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszeni
Burmistrz Pyzdr
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