
Piaski, dnia 18 maja  2015 r. 

OS.6220.09.2013 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postepowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.), art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Piaski zawiadamia, że w dniu 18.05.2015 r., na wniosek Wielkopolskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziału w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 

64-100 Leszno, wydał decyzję znak: OS.6220.09.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zbiornik wodny Gostyń -Piaski”   

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z: 

- z opiniami sanitarnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz 

- z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniającego 

warunki realizacji dla przedmiotowej inwestycji; można zapoznać się w Urzędzie Gminy Piaski, 

ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, pok. 5, w poniedziałki w godz. 800-1600, wtorki-piątki 715-1515. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez  zamieszczenie 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.  

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od 

daty ogłoszenia. 

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

zgodnie z art. 49 k.p.a.  

 


