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wg rozdzielnika
W dniu 21 października 2015r. p. Łukasz Przybylski prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Transport Krajowy i Międzynarodowy Łukasz Przybylski,
ul. Mikołaja Kopernika 5, 88 – 300 Mogilno, wystąpił do Burmistrza Mogilna z wnioskiem
(wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Planuje się realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:
„Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu
zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce
nr ew. 37/2 w miejscowości Padniewko, gmina Mogilno. ”
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213,
poz. 1397 z późn. zm.) planowana inwestycja została zakwalifikowana do § 2 ust. 1 pkt. 42
i § 3 ust. 1 pkt 81 jako przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziałujące na środowisko, dla
którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne.
Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) proszę o uzgodnienie warunków
realizacji ww. przedsięwzięcia.
Z up. Burmistrza
Arkadiusz Grobelski

Dyrektor
Wydzia
łu Gospodarki Przestrzennej
i OchronyŚrodowiska

Otrzymują:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 4
88 – 300 Mogilno
3. a/a
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wyznaczone zgodnie z art. 28 k.p.a.
Załączniki:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2. Zaświadczenie w sprawie przeznaczenia terenu działki, na której realizowana będzie inwestycja
3. Wypis rejestru gruntów
4. Kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowana
inwestycja
5. Raport o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

