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Oborniki Śląskie, dnia 14 stycznia 2013 r.

RiOŚ.6220.11.10.2012

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227),
ponownie podaję do publicznej wiadomości, co następuje:
Burmistrz Oborniki Śląskich przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na „wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500kW
poprzez proces zgazowania biomasy”.
 Organ wszczął postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na wniosek firmy Savi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 2, 55-120 Oborniki Śląskie, z dnia
31 maja 2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1 czerwca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2012 r.,
 Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397),
 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia jest Burmistrz Obornik Śląskich,
 Organami właściwymi:
1. do wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 77 ust. 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 jest Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy;
2. do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na postawie art. 77 ust. 1 cytowanej ustawy jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
W niniejszej sprawie organ przeprowadza ponowny udział społeczeństwa, ze względu na konieczność
przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w związku ze złożonymi
zastrzeżeniami oraz stwierdzona nieprawidłowość w terminie wywieszenia obwieszczenia z dnia
10 grudnia 2012 r. znak: RiOŚ.6220.11.9.2012.
Każdy może
a) zapoznać się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko) od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1 w pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godz.
od 800 do 1530,
b) w dniach od 16 stycznia 2013 r. do 5 lutego 2013 r. (włącznie) składać uwagi i wnioski odnośnie
planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450,
z późn. zm.).
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Oborniki Śląskich.
 Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 Zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa.
W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się obecnie przeprowadzenia rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w dniu 24 stycznia 2013 r. o godzinie 1700 w sali
Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 26.
Burmistrz Obornik Śląskich

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia na okres od 15 stycznia 2013 r.
do 5 lutego 2013 r. (włącznie), zdjęcie z tablic, słupów ogłoszeniowych w dniu 6 lutego 2013 r.
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich – 4x;
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (www.oborniki-slaskie.pl);
3. W miejscu planowanej inwestycji, ul. Wołowska 2, Oborniki Śląskie;
4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Oborniki Śląskie – 6x;
5. Słup ogłoszeniowy w miejscowości Oborniki Śląskie – 6x;
6. aa.

Do wiadomości:
1. Pan Artur Fedeczko – pełnomocnik;
2. Savi Sp. z o.o. – inwestor.

Potwierdzenie terminu wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablic i słupów ogłoszeniowych.

WYWIESZONO W DNIU ……………………………
ZDJĘTO W DNIU

………………………….......

