
                          Przyrów, dnia 31 grudnia 2020r.   

 

Nr R.o.6220.4.27.2017.2019.2020 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  

z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko 

 

                                                     

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r.  poz. 283 z późn. zm.) podaje się do publicznej 

wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2020 roku została wydana  decyzja nr 

R.o.6220.4.26.2017.2019.2020 Wójta Gminy Przyrów o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pod nazwą:  

 

„Odbudowa urządzeń wodnych siłowni wodnej na rzece Wiercicy w m. Wiercica nr 123., gm. 

Przyrów, z przeznaczeniem do napędu urządzeń małej elektrowni wodnej (MEW)” 

 

 

Decyzja została wydana na wniosek Pana A…………………….,, zam. w Wiercicy.  

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami  Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Częstochowie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Przyrowie, ul. 

Częstochowska 7, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na ogłoszenie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2, do czasu 

odwołania tego stanu, zapoznanie się z dokumentacją będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie 

z pracownikiem prowadzącym postępowanie, w celu ustalenia czasu, miejsca oraz sposobu 

udostępnienia akt (e-mail: srodowisko@przyrow.pl, tel. 343554120 w. 40) z powołaniem się na znak 

niniejszego pisma.   

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie 

internetowej  BIP Urzędu Gminy Przyrów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz 

miejscu planowanej inwestycji. 

 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

          

        Wójt Gminy Przyrów 

                                                                                            mgr inż. Robert Nowak 


