Poniec, dnia 13.06.2017r.
GP 6220.3.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 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. z
2016 r., poz. 353) Burmistrz Ponieca
podaje do publicznej wiadomości informacje
że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji
odkrywkowej złoża naturalnego DZIĘCZYNA I w udokumentowanym POLU A realizowanym
na działkach nr ewid. 669, 670, 92, 93, 94 oraz fragmencie działki nr 668 położonych na
gruntach wsi Dzięczyna, gm. Poniec, pow. Gostyński, woj. Wielkopolskie.” wszczętym na
wniosek Pana Karola Gawrońskiego prezesa zarządu i Pana Jerzego Girtler członka zarządu
Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. Zo.o. ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie,
w terminie 21 dni, to jest od dnia 14.06.2017 r. do 04.07.2017 r. włącznie.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Poniecu,
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w godzinach
pracy urzędu (pn. 8:15 – 16:00, wt. – pt. 7:15 -15:00) lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres um@poniec.pl Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.
Z dokumentacją sprawy w tym: wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, 64125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8:15 – 16:00, wt. – pt. 7:15 -15:00) w pok. nr 9.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jak i wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Ponieca. Organem
właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
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