
                        Poczesna, 12.12.2014 r. 

 

Nr GIZ.6220.19.2014.AM    

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 30 i 33 ust.1, 74 ust. 3 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 2013r., poz. 1235)  

Wójt  Gminy Poczesna 

podaje  do  publicznej  wiadomości  informację o: 
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

i  możliwości udziału  społeczeństwa  w  postępowaniu  w  sprawie  wydania  decyzji 

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację przedsięwzięcia polegającego na  

rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości 

Zawodzie, gmina Poczesna, na działce o nr ewid. 426/1 k. m. 9 obręb Zawodzie. 

   Na wniosek złożony do Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 02.12.2014r. (wniosek 

uzupełniony w dniu 11.12.2014r.) przez Pana Wojciecha Gajeckiego pełnomocnika Odlewni Żeliwa 

Simiński – Ordon Sp. J. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na  realizację  w/w  przedsięwzięcia.  

Z dokumentacją niezbędną do wydania przez Wójta Gminy Poczesna decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia tj. z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu na 

środowisko oraz załącznikami można zapoznać  się w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 

42-262 Poczesna, pok. 38. 

Na  podstawie  art.  30  cytowanej  wyżej  ustawy  właściwy  do  wydania  decyzji   

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zapewnia  możliwość  udziału  społeczeństwa   

w  postępowaniu,  w  ramach  którego  sporządzony  został  raport  o  oddziaływaniu  

przedsięwzięcia  na  środowisko.  Udział  ten,  przysługuje  „każdemu”. 

Organem  właściwym  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodnie  z  art.  

75  ust.  1  pkt  4  cytowanej  wyżej  ustawy jest  Wójt  Gminy  Poczesna,  zaś  organami  

właściwymi  do  wydania  opinii  i  dokonania  uzgodnień  są: Regionalny Dyrektor  Ochrony  

Środowiska  w  Katowicach  oraz  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Częstochowie. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich osób zainteresowanym tym postępowaniem, 
o możliwości czynnego udziału w każdym studium tego postępowania.  Ponadto zgodnie z art.33 ust.1 pkt 7 

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, informuję o możliwości 

składania uwag i wniosków 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, w terminie 21 

dni od dnia ogłoszenia tj. od 18.12.2014 roku do 08.01.2015 roku, które będą rozpatrywane przez Wójta 

Gminy Poczesna. 

Jednocześnie podaję do wiadomości, że zgodnie  z art. 34 w/w ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

a) w formie pisemnej, 

b) ustnie do protokołu, 

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 

130, poz. 1450 z  późn.  zm.). 
Zawiadomienie stron postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko i  możliwości udziału  społeczeństwa  w  postępowaniu uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wojciech Gajecki (pełnomocnik) ul. Dekabrystów 41, 42 – 200 Częstochowa 

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 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 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) 

3.  Mieszkańcy poprzez zamieszczenie w BIP, na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna i Urzędu Gminy 

Kamienica Polska oraz w miejscu planowanej inwestycji. 

4. a/a 


