RI-PŚ. 6220.1.2020

Przystajń dnia 6.07.2020 r.
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 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. z 2020 r., poz. 283.) Wójt Gminy Przystajń zawiadamia, że dnia 30.06.2020 r. wpłynął
wniosek ATMOTER ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Al. Wolności 26 lik. 6,
42-200 Częstochowa, która działa w imieniu i na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej
Maźniak Mateusz, Michalinów 25A, 42-141 Przystajń, w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
„zmianie sposobu użytkowania warsztatu napraw samochodów na stacje demontażu
pojazdów w miejscowości Michalinów”, w związku z powyższym
1) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:
Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji
wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
stanowiskami organów współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag
wniosków), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń
ul. Częstochowska 5 pok. 11, w godzinach pracy urzędu.
Uwag i wnioski w formie pisemnej, ustnie bądź elektronicznej można składać w terminie 30 dni,
tj. od 6.07.2020 r. do 05.08.2020 r., na adres: Urzędu Gminy Przystajń ul. Częstochowska 5 pok.
11, tel. 034 319 11 53 w111, srodowisko@gminaprzystajn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia
(art. 35 ww. Ustawy).
W/w przedsięwzięcie zgodnie z w §2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, (Dz. U. z 2020 r. z poż. 283), organem administracji właściwym do wydania do
wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przystajń wraz organem właściwym do wydania
opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku, zaś
organami właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu..

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1.

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy

2.

na stronie internetowej: Gminy Przystajń

Wójt Gminy Przystajń

