Popielów 14.12.2011r.
ITR. 6220.09.2011.MM
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY

W związku

art. 49

W POPIELOWIE

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r , poz. 1071, ze
zmianami) art. 79 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam
że

w dniu

05.09.2011r.

zostało wydane postanowienie nr ITR. 6220.09.2011.MM

w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na :
„ Remont koryta rzeki Stobrawa w km 0+000 – 6+060 gm. Popielów”
Zgodnie z §3 ust.1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do sporządzenia raportu o

oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianą w Dz. U z dnia 24 maja 2005
r., Nr 92, poz. 769 z pózn. zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do
przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
W dniu 08.12.2011r do Urzędu Gminy w Popielowie wpłynął

raport oddziaływania na

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zawiadamia się zatem strony postępowania

- zapewniając udział społeczeństwa

w postępowaniu o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest
do publicznego wglądu w siedzibie urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, pokój
nr 12 ( parter ) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00
7.30 – 16.00 ).

( poniedziałek

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie przy
ul. Opolskiej 13 lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie,

e-mailem

na adres budownictwo@popielow.pl

Obwieszczenie

wywiesza

się

na

okres

21

d n i.

Wójt Gminy Popielów
/-/ Dionizy Duszyński

Otrzymują :
1. strony postępowania – obwieszczenie na tablicy sołectw Popielów, Stare Kolnie, Stobrawa,
Nowe Kolnie
2. strona internetowa Urzędu Gminy w Popielowie + BIP Gminy Popielów
3. tablica ogłoszeń UG Popielów
4. a/a

