OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 10 maja 2021 roku
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
Z a w i a d a m i a m s t r o n y,
że w dniu 06.05.2021 r. Gmina i Miasto Tuliszków z siedzibą: Plac Powstańców Styczniowych

1863 r. 1, 62 – 740 Tuliszków, reprezentowana przez pełnomocnika Biuro Projektowe Espeja, ul.
Górnośląska 8/13, 62 – 800 Kalisz przedłożyła tutejszemu organowi raport oddziaływania na środowisko
opracowany w kwietniu 2021 r. przez Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska 8/13, 62 – 800 Kalisz.
Mając na uwadze, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w dniu
10.05.2021 r. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak
RRG.6220.9.2020.
Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 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. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), organ prowadzący postepowanie,
zwrócił się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 10.05.2021 r.)
Dodatkowo nadmieniam, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i 4, nie ma konieczności zasięgania opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, jeżeli organy te wyraziły wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta
w Tuliszkowie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.tuliszkow.pl w zakładce: środowisko
w Tuliszkowie - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – rok 2020. oraz
na tablicach ogłoszeń w miejscowości, w której będzie realizowane przedsięwzięcie.

