
Piaski, dnia 16 kwietnia 2015 r. 

OS.6220.1.2015 

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

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postepowania administracyjnego 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późń. zm.) w skrócie k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do 

art. 63 ust. 2 oraz  64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn.zm.), a także § 3 ust.1 pkt 6 lit. b, 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a. po 

rozpatrzeniu wniosku AW ERG Sp. z o.o., ul. Nyska 58a/5, 50-505 Wrocław 

Wójt Gminy Piaski obwieszcza, że po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu z dnia 01.04.2015 r. znak: WW-IV.4240.164.2015.ZP.3 oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 04.03.2015 r. znak ON.NS-71/2-8/15 o d s t ą p i ł  postanowieniem 

z dnia 14.04.2015 r. znak OS.6220.1.2015 od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1 MW,  wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, na działce nr 171, obręb Michałowo.  

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji obowiązane są zapewnić stronom czynny 

udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy 

w Piaskach, ul. 6-Stycznia 1, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1600, 

wtorek-piątek 7151515. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy – jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. - strony mogą być 

zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub 

w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. 

   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, zgodnie 

z art. 49 k.p.a.  

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski, na stronie 

internetowej www.piaski-wlkp.pl, na stronie biuletynu Informacji Publicznej oraz w pobliżu miejsca realizacji 

inwestycji – na tablicach ogłoszeń sołectw Michałowo, Godurowo i Lipie.  

 


