BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
NG.6220.12.2.2020

Nekla, dnia 27.08.2020 r.
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
zawiadamiam strony postępowania
że na wniosek, złożony dnia 24.08.2020 r. przez ACTIMO Sp. z o.o., ul. Gruszowa
1, 60-185 Skórzewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego
na budowie wystawy ekologicznych placów zabaw wraz z możliwością ich użytkowania,
zapleczem usługowo-socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną,
zlokalizowaną na dz. nr 259/10 w miejscowości Nekla, gmina Nekla.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie
z art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – niniejsze
zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez obwieszczenie. Zgodnie z art.
49 KPA zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj.
od godz. 700 do godz. 1500 (w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1839):
 „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej
niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1- 3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowy wniosek został przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wrześni, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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