GK 7627/3E/09 z dnia 18.06.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostępnianiu
informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości, Ŝe w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta i Gminy w Pleszewie prowadzone jest
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku produkcyjnego i magazynowego
z łącznikiem części socjalno-warsztatowej, wiaty na sprzęt transportowy
i suszarni drewna wraz
z elementami
zagospodarowania terenu wraz
z
infrastrukturą
techniczną
w
zabudowie
usługowo-produkcyjnej”
zlokalizowanego na terenie działki nr 79 ark. mapy 2 w m.Lenartowice
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został dostaroczony
przez Inwestora dnia 10.06.2009r.
Zgodnie z 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 postępowanie
niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Tut. Wydział jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia
uwag i wniosków.
Ponadto informuje o moŜliwosci składania uwag i wniosków w terminie 21 dni
od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj do dnia 08.07.2009 r. Zgodnie
z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski moga byc wnoszone w formie pisemnej
lub ustnie do protokołu (w siedzibie Wydziału), lub za pomoca srodków
komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złoŜone po upływie wyznaczonego
terminu pozostawia sie bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku...
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Pleszewie bip.pleszew.pl., wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy, Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz na tablicy
ogłoszeń sołectwa Lenartowice.

