Tuliszków, dnia 10 maja 2021 roku
RRG.6220.9.2020
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW,
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, odcinek drogi ze Smaszewa do
Smaszewa Kolonii”.
w dniu 24 września 2020 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 18 września 2020 roku
Gminy i Miasta Tuliszków z siedzibą: Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62 – 740
Tuliszków, reprezentowanej przez pełnomocnika Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska
8/13, 62 – 800 Kalisz, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, odcinek drogi ze Smaszewa do
Smaszewa Kolonii”.
Przedmiotem decyzji będzie rozstrzygnięcie w zakresie uzgodnienia bądź odmowy
uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia .
Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków.
Organami właściwymi do dokonania uzgodnień i opinii są:
a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku.
c) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.
Dokumentacja wyłożona będzie do wglądu w dniach od poniedziałku do piątku w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1 w pokoju nr 26
w godzinach od 8:30 do 15:30, po telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 62 2791784
Społeczeństwu przysługuje prawo zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w toku
postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, składania uwag i wniosków w formie
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
ochrona_srod@tuliszkow.pl , w terminie 30 dni tj. od 10 maja 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.
włącznie.
Organem właściwym do rozpoznania uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta
Tuliszków.
Zgodnie z art. 35 ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawione
zostaną bez rozpoznania.

