
Piaski, dnia 04 lutego 2015r. 

OS.6220.09.2013         

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Wójt Gminy Piaski zawiadamia, zgodnie z art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy 

z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(tj.  Dz. U. 2013 poz. 1235 z poźn. zm.) wszczęte zostało postepowanie z udziałem 

społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizacje przedsięwzięcia p.n. „Zbiornik wodny Gostyń – Piaski”  planowanego do realizacji 

przez: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w 

Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno. 

W dniu  23 października 2014r. oraz 18 grudnia 2014r. Inwestor – Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 

64-100 Leszno – złożył uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy Wójt Gminy Piaski 

jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowej inwestycji uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu oraz zasięgnął opinie Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gostyniu. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (tj.  Dz. U. 2013 poz. 1235 z poźn. zm.) organ właściwy 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia udział społeczeństwa w 

postępowaniu, w ramach którego sporządzony został raport oddziaływania na środowisko oraz 

uzupełnienia do raportu. Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.  

Wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniami dostępne 

są w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, pok. nr 5.  

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 21 dni od daty niniejszego 

obwieszczenia, tj. od 10.02.2015r. do 02.03.2015r.  



Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 

Stycznia 1, 63-820 Piaski w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 

715-1515. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Piaski. 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Piaski, na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl, na stronie biuletynu Informacji Publicznej, 

w Urzędzie Miasta i Gminy Gostyń,  oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji -   na tablicach 

ogłoszeń sołectw Podrzecze i Grabonóg.  
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