
OS.6220.9.2016                 Piaski, dnia 16 sierpnia 2016 r.   

I N F O R M A C J A  

Wójt Gminy Piaski, działając na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1  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. 2016 poz. 353 ze zm.) 

zawiadamia, że w dniu 16.08.2016 r. wszczęte zostało postępowanie z udziałem społeczeństwa w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 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. 

Planowana inwestycja stanowi rozwinięcie dotychczasowej działalności inwestora. 

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.  

W związku z tym, że raport wymagał dalszego uzupełnienia, powtarza się postępowanie z udziałem 

społeczeństwa w oparciu o raport w wersji ostatecznej. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Piaski, 

zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 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 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). 

Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania 

uzgodnienia i wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu. 

Z  dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy (raportem) 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. 

Zawiadamiam również, iż istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, 

elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty obwieszczenia, tj. od. 18.08.2016 do 07.09.2016 r. 

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

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 sołectwa Grabonóg.   

Dane o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych. 

 


