Wadowice Górne, dnia 13.09.2019r.
UG-IR.6220.7.5.2019.IF

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WADOWICE GÓRNE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Wadowice Górne, działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 30, art. 31 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018. 2081r. tj. z póź. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, na działce nr 540/4, Wadowice Górne, powiat Mielecki”
W/w inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewid. 540/4, położonej w miejscowości Wadowice Górne, obręb: 108 – Wadowice
Górne, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. Podkarpackie.
Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony przez:

Dariusza Niedbała zam. 39 – 308 Wadowice Górne 103
Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w tej sprawie jest Wójt Gminy Wadowice Górne, zaś
organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia jest: Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu oraz Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości:
 zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wadowice Górne, 39-308
Wadowice Górne 116, pokój nr 24, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7. 45 do 15.45),
 Zgodnie z art. 34 ustawy o OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym( Dz.U z 2017 r. poz. 1405) w terminie 30 dni tj. od dnia 13.09.2019 r. do 14.10.2019 roku na adres:
 Urząd Gminy Wadowice Górne , 39 – 308 Wadowice Górne 116, poczta elektroniczna gk@wadowicegorne.pl
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wadowice Górne przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postepowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 13.09.2019 r poprzez zamieszczenie:
 Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne, Wadowice Górne 116
 Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wadowice Górne( www.wadowicegorne.pl)
 W miejscu realizacji przedsięwzięcia sołectwie Wadowice Górne

Wójt Gminy
Michał Deptuła

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Wadowice Górne w dniu 13.09.2019r.

