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OBWIESZCZENIE
Burmistrz Namysłowa, 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 2013 r. poz. 1235) zawiadamia, że został zgromadzony materiał
dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze
„Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p”.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na
środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, zaś
organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalny Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na
obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty
związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie
dolnośląskim – powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica,
Syców, powiat oławski: Jelcz – Laskowice, w województwie opolskim – powiat kluczborski:
Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie
wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie
(budynek B, pok. Nr 16), w godzinach urzędowania. Ponadto informuję o możliwości
składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 21 dni od dnia
zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 34 i art. 35 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 2013 r. poz. 1235) informuję, że uwagi
i wnioski mogą być wnoszone:




w formie pisemnej;
ustnie do protokołu;
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 (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
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