Rozprza, dnia 17 października 2011 r.

GK.6220.1.40.2011

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu

Wójt Gminy Rozprza, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś.
zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie:
„Luciąża – ekoregulacja rzeki w km 7+900 – 16+600, gm. Sulejów, gm. Rozprza,
pow. piotrkowski”.
Objęty projektem odcinek rzeki Luciąża leży w kilku obrębach ewidencyjnych:
Kłudzice, Łazy Dąbrowa – gmina Sulejów; Łazy Duże, Milejowiec, Milejów, Cekanów,
Ignaców, Bagno – gmina Rozprza, często stanowiąc granicę pomiędzy tymi obrębami.
Zgodnie z art. 29 ustawy ooś. każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w
postępowaniu
wymagającym
udziału
społeczeństwa.
Na
podstawie
art. 30 oraz art. 79 ust. 1 ww. ustawy organ administracji właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
Dane o wniosku i raporcie oraz treść raportu zostały umieszczone na stronie
internetowej www.bip.rozprza.pl. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się również
w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu. Ponadto, zgodnie
z art. 33 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy informujemy o możliwości składnia uwag i wniosków
do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
w Rozprzy przy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, pokój nr 7, w terminie 21 dni
(tj. od 21 października 2011 r. do 10 listopada 2011 r.). Zgodnie z art. 34 i 35 ww. ustawy
uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia
się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Rozprza.
Stosownie do art. 77 ust.1 ustawy ooś. Wójt Gminy Rozprza wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji
inwestycji oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim z prośbą o wydanie opinii uzgadniającej dla planowanego przedsięwzięcia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Rozprzy www.bip.rozprza.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, Al. 900-lecia 3, przesłane Sołtysom sołectw: Łazy Duże, Milejowiec,

Milejów, Cekanów, Ignaców, Bagno, Longinówka, Zmożna Wola, Janówka, Straszów celem
wywieszenia na tablicach ogłoszeń i poinformowanie mieszkańców w zwyczajowy sposób
oraz przesłane Gminie Sulejów celem rozpowszechnienia informacji.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca:
Wojciech Korona
Agencja Technik Ekologicznych
i Realizacji Inwestycji „mk Perfekt”
ul. Astronautów 7/1, 25-337 Kielce
2. Urząd Miejski w Sulejowie
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów
(z prośbą o rozpowszechnienie informacji)
3. Pozostałe strony postępowania poinformowane zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:
- zamieszczenie obwieszczenia w BIP Urzędu Gminy: www.bip.rozprza.pl
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.
oraz poprzez sołtysów sołectw: Łazy Duże, Milejowiec, Milejów, Cekanów, Ignaców,
Bagno, Longinówka, Zmożna Wola, Janówka, Straszów.
4. a/a.

Do wiadomości:
1. Polski Związek Wędkarski
Obręb Piotrków Trybunalski
ul. Karolinowska 19
97-300 Piotrków Trybunalski
2. Gminna Spółka Wodna w Rozprzy
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

