Masłowice, dn. 19.06.2018 r.
Znak: UG.6220.1.10.2018
Do znaku: OŚ.6220.2.17.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko i określającego zakres raportu
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1267 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74
ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Masłowice

INFORMUJE STRONY POSTĘPOWANIA
że w toku toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji środowiskowej z
dnia 05.10.2012 r., znak: OŚ.6220.2.17.2012, wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na:
„kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji
metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w
sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy ok. 1,2 MW” w miejscowości Chełmo, obrębie
geodezyjnym Chełmo, Gmina Masłowice, na działkach ewidencyjnych nr 825/7 i 824/7 w dniu 19.06.2018
r. zostało wydane postanowienie znak UG.6220.1.9.2018 do znaku OŚ.6220.2.17.2012, w którym
określono konieczność przeprowadzenia dla tej inwestycji oceny oddziaływania na środowisko i
określono zakres raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia oraz ze
zgromadzoną dokumentacją w tej sprawie, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz PGW
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Tryb. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, pok. nr
4, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30 z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś „stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone
standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzać
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 2
ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 ustawy Kpa, który mówi, że strony mogą być zawiadamiane o
decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia. W przypadku zawiadomienia stron przez
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia – 21.06.2018 r.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

Otrzymują:
1. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa;
a) tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice.
b) sołtys wsi Chełmo - miejscu realizacji przedsięwzięcia w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń i miejscach
zwyczajowo przyjętych.
c) strona internetowa Gminy Masłowice www.bip.maslowice.pl.
2. A/a.

