
Poczesna 16.05.2012r. 

Nr GIZ.7624.05.03.08.AM 

 

Obwieszczenie  

Wójta Gminy Poczesna 

z dnia 16.05.2012r. 
 

 

 Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U.  z  2000  r.,  Nr  98,  poz. 1071  z  późn.  zm.), w związku   

z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Poczesna 

zawiadamia 

 

że w dniu 14.05.2012r. na wniosek Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. 

Sobuczyna ul. Konwaliowa 1 zostało wydane postanowienie w sprawie przedłużenia terminu 

wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

Nr 7624/05/03/08 z dnia 28.11.2008r. do 6 lat od dnia, w którym decyzja  stała się ostateczna. 

 Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla obsługi północnej części 

województwa śląskiego przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.  

w Sobuczynie – Zakład Kompostowy na działkach o nr ewid. 87/2, 88/3, 88/4, 88/5, 89/1, 90/1, 

91/3, 91/6, 92/1, 93/3, 94/3, 85/1, 86/5, 100/4, 596/1, 596/2, 95/5, 96/5, 97/5, 98/4, 95/3, 96/3, 97/3, 

98/3, 118/3, 118/1, 145/3, 146/3, 147/3, 148/3, 149/3, 150/3, 151/3, 152/1, 597/2, 598 km.1 obręb 

Huta Stara A, dla którego decyzją Wójta Gminy Poczesna Nr 7624/05/03/08 z dnia 28.11.2008r. 

określono środowiskowe uwarunkowania  zgody na realizację przedsięwzięcia , z uwagi na szeroki 

zakres zamierzeń inwestycyjnych przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej 

decyzji. 

Z treścią postanowienia  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna , w pok. 38,  

w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we 

wtorki od 8:00 do 16:00. Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Mieszkańcy poprzez zamieszczenie w BIP, na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna oraz w miejscu 

planowanej inwestycji. 

 


