Mogilno, 19 wrze śnia 2016r.
WGS.6220.8.4.2016
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Mogilna na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2016 r. firma ORLE MONT –
BUD Sp. z o. o. , ul. Foluska 6, 62 – 240 Trzemeszno, w imieniu której występuje pełnomocnik
p. Tomasz Spychalski, ul. E. Sczanieckiej 1/15, 60 – 215 Poznań wystąpiła do Burmistrza Mogilna
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na:
budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na nieruchomości
oznaczonej działką numer geodezyjny 1754/5 w miejscowości Mogilno, gmina Mogilno.
Burmistrz Mogilna na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Mogilnie, znak:N.NZ-421-3-26/15 z dnia 7 marca 2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy, znak:WOO.4240.94.2016.DB z dnia 15 lutego 2016r. wydał
postanowienie, znak: WGS.6220.8.2.2016 z dnia 9 marca 2016r. o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Organem właściwym do
wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Mogilna, zaś organami biorącymi udział w ocenie
oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mogilnie.
W związku z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie, z dnia
21 czerwca 2016r., znak: N.NZ-422-3-72/16 oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 2 września 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 5
września 2016r.), znak: WOO.4242.69.2016.DB w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia
zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 19 września
2016r. do 10 października 2016r. w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, pokój nr
209, w godzinach od 7:30 do 15:30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ
prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

