Śmigiel, 28 sierpnia 2019 roku
WSR.6220.18.2018.RSZ
OBWIESZCZENIE - Z A W I A D O M I E N I E
o ponownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Burmistrz Śmigla, działając na podstawie art. 33 i art. 79 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
2018 r., poz. 2081 ze zm.)
podaje
do publicznej wiadomości informację o ponownej procedurze udziału społeczeństwa
w ramach oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej w postępowaniu administracyjnym
z wniosku Inwestora - Kabelmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Przysiece Polskiej, ul. Przemysłowa
16, 64-030 Śmigiel, w której imieniu działa pełnomocnik Marek Benedykciński firma
EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań
w
sprawie
wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów. Przedsięwzięcie zostanie
zlokalizowane na działce o nr ewid. 469/4, obręb Przysieka Polska, gmina Śmigiel. Znak
sprawy: WSR.6220.18.2018.RSZ.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, Organem
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Burmistrz Śmigla. Organem właściwym do wydania uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
a do wydania opinii w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją
sprawy: wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego
uzupełnieniem, oraz innymi dokumentami zebranymi w sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski
w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 13. Informuję
również o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia – zawiadomienia. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi
i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia
się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ww. ustawy.
Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga
Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego
6, 64 – 030 Śmigiel i na tablicy ogłoszeń wsi Przysieka Polska w celu podania do publicznej
wiadomości.

