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OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 11.09.2019 r. do UMiG Dolsk wpłynął wniosek
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zwracający się z prośbą o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy
Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”.
Postanowieniem

z

dnia

20.11.2019

r.

Burmistrz

Miasta

i

Gminy

Dolsk

nałożył

na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww.
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ustalił zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie zawiesił przedmiotowe
postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
W dniu 12.06.2020 r. wnioskodawca przedłożył w tut urzędzie raport oddziaływania
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii
są odpowiednio Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka
Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie, ul. Wiejska
2, 63-100 Śrem.
Jednocześnie

zawiadamiam

wszystkich

zainteresowanych

o

możliwości

zapoznania

się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie od 31.07.2020 r. do 02.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk,
Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, biuro nr 17, w godzinach urzędowania.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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