WZP.6220.46.2021

Tarnowo Podgórne, dnia 19.11.2021r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu w dniu 17.11.2021r. – na wniosek BUD-RENTAL INVESTMENT Sp. z o.o., ul.
Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, reprezentowanej przez pełnomocnika Łukasza Kudra, ul.
Sarnia 8, 42-300 Myszków – postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu
otwartego-składowania stali wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr
ewidencyjnych 26/1, 27/1, 34/1, 28/11 (obręb Sady), ul. Poznańska 4, 62-080 Sady, gm.
Tarnowo Podgórne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek o nr ewidencyjnych 26/1,
27/1, 34/1, 28/11 (obręb Sady), ul. Poznańska 4, 62-080 Sady, gm. Tarnowo Podgórne.
Powyższe działki, na których planuje się realizacje inwestycji objęte są miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej – sektor Sady – gmina
Tarnowo Podgórne, zatwierdzonym Uchwałą nr XXX/254/2008 Rady Gminy Tarnowo
Podgórne z dnia 22 kwietnia 2008r., opublikowaną w Dz. U. Woj. Wlkp. nr 107 poz.1989 z dnia
3 lipca 2008r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko i zakwalifikowane jest do § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b.
Jednocześnie Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia strony postępowania, o tym że
pismem z dnia 19.11.2021 r. znak WZP.6220.46.2021, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z wnioskiem o opinię co
do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedmiotowej inwestycji.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień oraz opinii.
Tutejszy Organ informuje o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 §
1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego
udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, możliwości
wypowiadania się w przedmiotowej sprawie, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków
w postępowaniu dowodowym. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie tutejszego
Urzędu w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 8:30-18:00, od wtorku do czwartku 7:3015:30, piątek 7:30-14:00.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia
sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień,
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 19.11.2021 roku przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
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