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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, art 33 i art. 79 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 2008 
r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Piekoszów

zawiadamia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na: Budowa na bazie nieruchomości w msc. Górki Szczukowskie 
ZAKŁADU z funkcją zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów 
komunalnych i przemysłowych oraz produkcji paliwa alternatywnego i nawozu 
organiczno -  mineralnego GRAMED na działkach o nr ewid. 820/12 oraz 820/14 
gm. Piekoszów

Postępowanie prowadzone na wniosek Firmy BIO-MED Sp. z o. o., ul. 
Olszewskiego 6, 25-663 Kielce zostało wszczęte w dniu 10.04.2013r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 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 
organem właściwym do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Piekoszów.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji

r

o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Kielcach, natomiast organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach.

Informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą 
dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko), 
możliwość składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie 
planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w terminie 
21 dni tj. od 13.08.2013r do 02.09.2013r. w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, 26-065 
Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, pokój 112 w godzinach od 730 do 1530.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Piekoszów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone /opublikowane na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Piekoszów, a także na tablicach ogłoszeń w UG i w nobliżu 
miejsca planowanej realizacji inwestycji.

Piekoszów, 2013.08.07


