BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310-35-19, fax. 71 310-22-95
oborniki@oborniki-slaskie.pl
www.oborniki-slaskie.pl
Oborniki Śląskie, dnia 28 sierpnia 2013 r.

RiOŚ. 6220.13.8.2012

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 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. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
ponownie podaję do publicznej informacji, co następuje:
 Burmistrz Oborniki Śląskich przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie fermy indyków na działce nr 4/7 AM-1 obręb
Pęgów, gmina Oborniki Śląskie”.
 Organ wszczął postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na wniosek Pana Andrzeja Miliana, ul. Kościuszki 39/10, 56-300 Milicz, działający w imieniu i na rzecz
Inwestora Gospodarstwa Rolnego Agnieszka Maciejczyk z siedzibą przy ul. Kasztanowej 40, Pęgów
55-120 Oborniki Śląskie z dnia 31 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13 sierpnia 2012 r.),
(uzupełniony w dniu 9 listopada 2012 r.).
 Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
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.
 W publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
zamieszczono dane: o wniosku w formularzu A pod nr A/9/2012, dane o raporcie o oddziaływaniu na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia w formularzu E pod nr E/3/2012.
 Organami właściwymi:
 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;
 do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na postawie art. 77 ust. 1 cytowanej ustawy jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
 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 godzinach od 830 do 1530,
b) w dniach od 5 września 2013 r. do 25 września 2013 r. (włącznie) składać uwagi i wnioski
odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl, 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 nie przewiduje się obecnie przeprowadzenia rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.
Burmistrz Obornik Śląskich

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres od 4 września 2013 r. do dnia
25 września 2013 r. (włącznie) i zdjęcie z tablicy ogłoszeń w dniu 26 września 2013 r., lub o podanie
do publicznej wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób:
1.
2.
3.
4.
5.

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich;
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (www.oborniki-slaskie.pl);
Pan Andrzej Milian (pełnomocnik inwestora) – w celu wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji;
Tablica ogłoszeń w miejscowości Pęgów;
a/a.

Do wiadomości:
1.

Gospodarstwo Rolne, Agnieszka Maciejczyk – Inwestor.

Potwierdzenie terminu wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablicy ogłoszeń.
WYWIESZONO W DNIU ……………………………
ZDJĘTO W DNIU

………………………….......

PODPIS

………………………….......

PIECZĘĆ

………………………….......

