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OBWIESZCZENIE

o podaniu do pubłicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach

a podstawie art.33 ust.! ustawy z dnia 3 października 20081'. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego odu·onie. udziale społeczeI1stwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddzialywania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227) Burmistrz
Praszki informuje o rozpoczęciu procedury udziału spoleczeI1stwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budov,'ie silosów magazynowych na zboże wraz z suszarnią
zboża, chłodni wentylatorowych. modernizacji istniejącej gorzelni na działce nr 1/62 k.m. 3
obręb Strojec, obejmujących teren planowanego przedsięwzięcia.

Postępowanie wszczęto w dniu 29 września 20111'. na wniosek Pana Leszka Kulawik
ul. Przestrzenna 8, 42-280 Częstocho"va

Organem właściwym do \Iv)'dania decyzji jest Burmistrz Pra zki a organami
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w rzędzie
Miejskim \\' Praszce pok. nr 5 \y godzinach pracy urzędu v, terminie od 1.02.2012 do
21.02.20121'.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Praszce. Pl. Grunwaldzki 13. 46-320

Praszka.
ustnie do protokołu w siedzibie organu: Urząd Miejski w Praszce Pl. Grunwaldzki 13.
46-320 Praszka,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym. o którym mowa w ustawie z dnia 18 'v\Tześnia
20011'. o podpisie elektronicznym (Dz. U. r 130. poz. 1450 z późno zm.) na adres
poczty elektronicznej umig(a praszka.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 1.02.2012 do 21.02.20121'.
Organem wla' ci\vym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Praszki.

1/ Tablica ogłoszeń w/m
2/ Miejsce powstania inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwa Strojec
3/ Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Praszką


