
                                                                                                        Pęczniew, dnia 2014.04.30

IGŚRI.6220.1.5.2014.ŚWO

                                     
    OBWIESZCZENIE 

   Zgodnie  z  art.33  ust.1,  w  związku  z  art.  79  ust.1  ustawy  z  dnia   3  października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z 
późn.  zm.)Wójt  Gminy  Pęczniew    podaje  się  do  publicznej  wiadomości,  że  w  dniu 
07.04.2014 roku przystąpiono   do  przeprowadzenia   oceny oddziaływania  na  środowisko 
i wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach 
zgody   na  realizację   przedsięwzięcia   mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko, pn. "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 
114459E  na  odcinku  Rudniki-  gr.  Gminy  Zadzim-  (Rzechta)"  Lokalizacja 
gmina Pęczniew  wieś Rudniki działki nr. 406, 355, 167, 261/1, 259/1  , wieś  Przywidz 
działka nr.375.                     

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pęczniew,a organami 
właściwymi  do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
W dniu 17.04.2014r. wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska znak: WOOŚ-I.4240.113.2014.KA.1  do wyjaśnień zawartych w  karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia. 

W dniu 30.04.2014r.- Inwestor Gmina Pęczniew wysłał wyjaśnienia informacji 
zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia znak: IGŚRI.6220.1.4.2014.ŚWO.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 5,6 i 7 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy 
Pęczniew informuje społeczeństwo o możliwości zapoznania się z wyjaśnieniami informacji 
zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w terminie do 21.05.2014 w siedzibie 
Urzędu Gminy w Pęczniewie pokój nr. 15 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 
1500. 

Wójt Gminy Pęczniew  
                                                                                             /-/ Marcin Janiak

Do wiadomości:
- inwestor
- sołtys wsi  Rudniki 
- sołtys wsi Przywidz
- właściciele gruntów przyległych przez obwieszczenie
   (liczba stron postępowania przekracza20)
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy 
- biuletyn informacji publicznej
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