Popielów 19.10.2012 r.
ITR.6220.10.2012.MM
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA

GMINY

W

POPIELOWIE

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm) w związku z art.29, 30, 33, oraz art.79 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu 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);
zawiadamiam
1.

że

w dniu 19.10.2012r zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu dla
przedsięwzięcia polegającego na;
„ Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry” na stopniu

wodnym

Zwanowice
2.

Ustalono

zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego

przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy 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
z późn. zm ) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na ochronę Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz ichtiofaunę rzeki

Odry bytującą

w okolicach planowanego przedsięwzięcia, a także w zakresie spełnienia wymogów art. 81
ust 3 ustawy Ooś w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zgodności planowanej
inwestycji z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym uchwałą
Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r ( M.P nr 40, poz 451 ).
3.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać

na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania

decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie, o którym
mowa wyżej wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, pok. 12 ( parter )
w godzinach pracy Urzędu – w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Otrzymują:
1
strony - tablica ogłoszeń sołectwa Stobrawa, Stare Kolnie, UG Lubsza
2. a/a

