BURMISTRZ PRASZKI
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Praszka, dnia 23.07.2021r.

IT.I.6220.17.3.2021

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. z 2021 poz. 735), 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 2021 r., poz. 247 ze zm.)
zawiadamia strony, że:
1

z wniosku SYNERGIA POŁUDNIE Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 40-602 Katowice
ul. Kolejowa 57 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji
o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
„Wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej oraz wytwarzanego odpadu w
celu produkcji substytutu glebowego planowanego do realizacji na terenie działek o
numerach ewidencyjnych 1355/1 oraz 1355/2 w gminie Praszka, obręb Przedmość".
2 wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 2 pkt 2) oraz § 3 ust 1 pkt
82) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia JO września 2019 r. w sprawie przedsię
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (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 środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach;
3 na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U z 2021 r. poz.
247 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
Zlewni 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 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U
z 2021 r., poz. 735 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.

