Pyzdry, dnia 05 listopada 2012r.

Nr OCH.6220.7.2012

PO S TAN O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 5 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. Z 2008r. Nr 199,poz. 1227 ze zm. ) w związku z art. 101 § 1
i 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.
Z 2000r. Nr 98,poz. 1071 ze zm. )
Burmistrz Pyzdr postanawia
zawiesić postępowanie wszczęte na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „ Odbudowie kanału Flisa” - w gminach: Pyzdry, Kołaczkowo, powiat Września,
województwo wielkopolskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Uzasadnienie
W dniu11.09.2012r. do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach wpłynął wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „ Odbudowie kanału Flisa”
- w gminach: Pyzdry, Kołaczkowo, powiat Września, województwo wielkopolskie.
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
stwierdzono, że planowana inwestycja jest wyszczególniona w § 3 ust. 1 pkt 65 jako inwestycja
mogąca znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 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. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 )
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o wydanie opinii w sprawie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Po przeprowadzeniu analizy wniosku, karty informacyjnej przedłożonej przez inwestora
oraz opinii w.w. organów, Burmistrz Pyzdr w dniu 05 listopada wydał postanowienie
OCH.6220.7.2012, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 5 organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu na środowisko. Ponieważ dla planowanego przedsięwzięcia został stwierdzony
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko uzasadnione jest zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia
przez wnioskodawcę raportu.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Burmistrz Pyzdr
/-/ Krzysztof Strużyński

-Verte-

Otrzymują:
1. Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
ul. Piekary 17, 60-967 Poznań
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
3. a.a.

Do wiadomości:
1. Urząd Gminy Kołaczkowo
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni

