ROŚiR.6220.16.2011
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację,
iż w związku z prowadzonym w tut. Urzędzie postępowaniem administracyjnym w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Stanowisko
myjni i dezynfekcji pojazdów, pojemników do przewozu i zbiorników odpadów wraz z
zagospodarowaniem terenu w obrębie hali segregacji surowców wtórnych oraz myjni na
terenie działek nr 302/1 i 302/2 obr. m. Solec Kujawski [0001]”, wszczętym na wniosek Pana
Marka Pianowskiego, działającego z upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Targowej 3, uzupełniono raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przedmiotowy dokument został uzupełniony na prośbę Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ww. organ, na jego podstawie, dokonał uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia. Raport w wersji uzupełnionej i ujednoliconej
przedłożony został w tut. Urzędzie w dniu 26.09.2012 r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako organ
prowadzący postępowanie, zobowiązany jest powtórzyć procedurę oceny oddziaływania na
środowisko w zakresie brakujących elementów, tj. udziału społeczeństwa i opiniowania przez
właściwy organ inspekcji sanitarnej, które powinny być dokonane na podstawie raportu w
ostatecznej wersji.
Informuję więc wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z
niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z uzupełnionym raportem) w Referacie Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 8
(pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30-15.15
oraz we wtorki w godzinach 7.30-16.30, a także o możliwości składania ewentualnych uwag i
wniosków, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej, w terminie 21 dni od daty podania
informacji do publicznej wiadomości.
Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski. Zgodnie z
art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i
wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dane o dokumentach dotyczących niniejszej sprawy zamieszczono w publicznie
dostępnym wykazie danych (Rejestr Informacji o Środowisku), udostępnionym na stronie
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www.soleckujawski.rios.pl

