Nr GIZ.6220.21.2012.AM

Poczesna, dnia 28.11.2012r.

Postanowienie
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z pózn. zm.).
postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie jazu i małej elektrowni wodnej na rzece
Warcie w rejonie km 751+990 w miejscowości Korwinów, gm. Poczesna w ramach odtworzenia
układu hydrotechnicznego” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie
W dniu 19.09.2012 roku (wniosek uzupełniony w dniu 02.10.2012r.) Pan Bogdan Knop –
pełnomocnik reprezentujący Pana Jarosława Pietruszkę wystąpił do Wójta Gminy Poczesna
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego
na „budowie jazu i małej elektrowni wodnej na rzece Warcie w rejonie km 751+990
w miejscowości Korwinów, gm. Poczesna w ramach odtworzenia układu hydrotechnicznego”.
Po dokonaniu uzgodnień oraz przeprowadzonej analizie w dniu 26.10.2012 r. Wójt Gminy
Poczesna wydał postanowienie Nr GIZ.6220.21.2012.AM, w którym stwierdził obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i ustalił
zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. po stwierdzeniu obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko należy wydać postanowienie o zawieszeniu
postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1.
Bogdan Knop (pełnomocnik) ul. Partyzantów 1/3, 42 – 200 Częstochowa
2.
Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r.)
3.
BIP
4.
Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna, miejsce planowanej inwestycji.

