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IT -1.6220.9 .2012

OBWIESZCZE

IE

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
a podstawie art.33 ust.1 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 2008r. Nr 199 poz.1227) Burmistrz
Praszki
informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie hali magazynowej na potrzeby istniejącego
zakładu usługowego - malarstwo proszkowe na działce nr 163 k.m. l obręb Kowale,
obejmujących teren planowanego przedsięwzięcia
Postępowanie wszczęto w dniu 9 lutego 2012r. na wniosek Państwa Mirosława i Urszuli
Nowak Kowale ul Ożarowska 93, 46-320 Praszka.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Praszki a organami
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wOleśnie.
W niniejszej sprawie organ przeprowadza ponowny udział społeczeństwa, ze względu na
złożone przez inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w 28.08.2012 do
17.09.2012r.
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 września
200lr. o podpisie elektronicznym (Dz. U. r 130, poz. 1450 z późno zm.) na adres
poczty elektronicznej umig@praszka.pl.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 28.08.2012 do 17.09.2012r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Praszki.
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