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IT.I.6220.11.3.2020

ZAWIADOMIENIE
O wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256.), w związku z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamia strony, że:

1. z wniosku ELKOM - GAZ Zygmunt SobieraIski z siedzibą 46-320 Przedmość
ul. Główna 7a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn: "Rozbudowa funkcjonującej rozlewni gazu płynnego w zakresie:
a) budowa dodatkowych zbiorników magazynowych gazu płynnego w wersji

podziemnej (okopcowanej), o pojemności 4x200 m3 wraz z układem pompowym
(dodatkowa pompownia technologiczna pod wiatą)

b) przebudowa istniejących zbiorników magazynowych gazu płynnego 2 x 200 m3

w wersji naziemnej na wersję podziemną (okopcowanie)-- bez zmiany ich lokalizacji

c) budowa dodatkowego stanowiska przeładunkowego autocystern wraz z niezbędną
infrastrukturą (jednoczesna likwidacja jednego z już istniejących stanowisk)

d) rozbudowa instalacji gazu płynnego związana z wpięciem zbiorników i stanowiska
autocystern w nowej lokalizacji, a także z montażem dodatkowych urządzeń
zasilających wraz z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi

e) rozbudowa instalacji wody, p-poz. związana z doprowadzeniem wody dla potrzeb
zraszania nowego stanowiska autocystern wraz z niezbędnymi konstrukcjami
wsporczym]

f) rozbudowa instalacji elektrycznej związana z koniecznością zasilania nowych
odbiorników i rozbudową układów sterowania -- dla potrzeb nowych elementów
układu technologicznego"

2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 LIst1 pkt 35 rozporzqdzenia
Rady Ministraw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogqcych



znacząco oddziaływać na srodowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem
stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o srodo ...•visku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tj. - Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. na podstawie art. 64 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. - Dz. U z 2020 r. poz.
283 ze zm.), Burmistrz Praszki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Oleśnie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd
Wodny w Kaliszu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu
o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Praszce w godzinach urzędowania, osobiście, przez
pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres
umig@praszka.pl

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § l i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U
z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej
zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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