
               Piaski, dnia 13 maja 2016 r. 

OS.6220.9.2016 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) w skrócie k.p.a. w związku z art. 74 ust.3 

w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust.1 i 2 i art. 78 ust. 1 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 353), a także 

§ 2 ust. 1 pkt 20 oraz  § 3 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a. 

Wójt Gminy Piaski  o b w i e s z c z a , że w dniu 10 maja 2016 r. na wniosek Simet S.A, 

z siedzibą Grabonóg 77, 63-820 Piaski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„Rozbudowie zakładu produkcyjnego Simet S.A.” na działkach nr ewid. 83/6, 85/1, 86/4, 87/1, 88/1, 

89/1, 90/1, 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2, obręb Grabonóg. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizacje przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Piaski, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), inwestycja 

należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, jako instalacje do 

wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę. Ponadto, 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 51 lit. b  ww. rozporządzenia inwestycja należy do przedsięwzięć polegających na 

zabudowie przemysłowej, w tym zabudowie systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowej, wraz 

z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych 

niż wymienione w lit. a.  

Mając na uwadze fakt, że planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 20 oraz   

§ 3 ust. 1 pkt 51 lit. b cytowanego wyżej rozporządzenia zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie 

mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, organami biorącymi udział w ocenie 

oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii  będą: Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu. 

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 715-1515. 

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. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 

wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

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

z art. 49 k.p.a. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na……………………………………………………………………… 

Wywieszono:……………………………… 

Zdjęto:…………………………………….. 


