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Obwieszczenie
Wójta Gminy Poczesna

z dnia 19.12.2012r.
       o wszczęciu postępowania

 

 Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.), w związku 
z  art.  3 ust.  1 pkt.  11 oraz 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.  z  2008r.  Nr.199,  poz  1227  z  pózn.  zm.) 
zawiadamiam, że na wniosek złożony do Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 22.11.2012r. 
(uzupełniony  w  dniu  07.12.2012r.)  przez  P.H.U.  „Reko”  Jakub  Ciupiński  zostało  wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia pn :

„Punkt skupu surowców wtórnych zlokalizowany w miejscowości Wrzosowa 
przy ul. Fabrycznej 5”.

Z dokumentacją niezbędną do wydania przez Wójta Gminy Poczesna decyzji 
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  w/w  przedsięwzięcia  tj.  z  wnioskiem i  załącznikami 
można zapoznać się w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna pok. 38, 
w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00  oraz 
we wtorek od 8:00 do 16:00.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Poczesna stwierdza w drodze 
postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:
− Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Katowicach  

− Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w  Częstochowie.

Wobec  powyższego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi  niezwłocznie  po  uzyskaniu  wymaganych 
uzgodnień oraz opinii.

Doręczenie  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  14  dni  od  dnia  następnego  po  wywieszeniu 
obwieszczenia.

Otrzymują:
1. P.H.U. „Reko” Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42 – 300 Myszków
2. Nieruchomości Noktor Sp. z o. o.  ul. Piastowska 3 / 15, 40 – 005 Katowice
3. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9, 42 – 200 Częstochowa
4. Zakład przetwórstwa mięsnego Unilang  Krzysztof i Jarosław Lang ul. Fabryczna 13, 42 – 
263 Wrzosowa
5. 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.
6. BIP, tablica U.G. Poczesna,  miejsce planowanej inwestycji.


