
BURMISTRZ PRASZKI
Pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka Praszka, dnia l2.l0.2020r

IT.I.6220.ll.l5.2020

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.49 kpa (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz na podstawie art. 85 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 2020r. poz. 283) zawiadamia się, że w dniu 12.10.2020 r. została wydana decyzja 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 zjuż 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-poż. związana z doprowadzeniem wody dla potrzeb
zraszania nowego stanowiska autocystern wraz z niezbędnymi konstrukcjami
wsporczymi,

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

1. Decyzja wydana została dla inwestora ELKOM - GAZ Zygmunt Sobieralski
z siedzibą 46-320 Przedmość ul. Główna 7a.

2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13,
pok. nr 5.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania
obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.
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