
                                                                                                      

Nr GIZ.6220.23.2012.AM                                           Poczesna, dnia 29.11.2012r. 

 

 

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 „zmianie sposobu użytkowania istniejących 

pomieszczeń garażowych na wytwórnię emulsji asfaltu z asfaltu zwykłego na działce  

o nr ewid. 133/29 w Kolonii Poczesna ul. Bociania Górka 13, gmina Poczesna” 

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowisko. 

 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 04.10.2012r. (wniosek uzupełniony w dniu 11.10.2012r.) Pan Krzysztof 

Kołodziejczyk  P. U. „DROGREM” wystąpił do Wójta Gminy Poczesna o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „zmianie 

sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń garażowych na wytwórnię emulsji asfaltu z asfaltu 

zwykłego na działce o nr ewid. 133/29 w Kolonii Poczesna ul. Bociania Górka 13, gmina 

Poczesna”. 

Po dokonaniu uzgodnień oraz przeprowadzonej analizie w dniu  15.11.2012 r. Wójt Gminy 

Poczesna wydał postanowienie  Nr GIZ.6220.23.2012.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. Krzysztof Kołodziejczyk  P. U. „DROGREM” ul. Działkowa 4, 42 – 262 Nowa Wieś 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2002r Nr 101,  poz. 926 ze zm. ) osoby fizyczne otrzymują wg rozdzielnika znajdującego się 

aktach sprawy. 

3. Starostwo Powiatowe – Skarb Państwa ul. Sobieskiego 9, 42 – 200 Częstochowa 

4. BIP 

5. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna 


