Komprachcice, dn. 04.02.2021r.
BGR.6220.4.2020.Oś
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn.
zm.)
zawiadamiam
strony postępowania,
że na podstawie art. 63 ust. 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 2020r. poz. 283 z późn. zm.) – dalej ustawa ooś po rozpatrzeniu
wniosku Inwestora Pana Zygmunta Piechaczek zam. ul. Wilczka 13, 45-771 Opole z dnia 03.11.2020
r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu
przetwórstwa mięsnego na gruntach miejscowości Dziekaństwo” realizowanego na działce nr 149
km 1 obręb Dziekaństwo wydano postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy ooś stronom przysługuje
zażalenie.
Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane Strony mają prawo
przeglądać akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy w siedzibie Urzędu
Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, pokój nr 1.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wójt Gminy
/-/
Leonard Pietruszka
Zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Komprachcice;
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Dziekaństwo;
3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.komprachcice.pl;
4. a/a
Umieszczono w miejscu publicznym
Od dnia 08.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r.

