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Burmistrz Miasta Brzeziny 

w sprawie rozpoczqcia procedury udziatu spoteczenstwa w postqpowaniu administracyjnym 
dotyczqcym wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa 

obwodnicy Brzezin w ciqgu drogi krajowej nr 72". 

Burmistrz Miasta Brzeziny dziatajqc na podstawie art. 33 ust. 1 w zwiqzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 

zawiadamia, 

i e  w dniu 25.01.2012 r. zostato wszczqte na wniosek Petnomocnika lnwestora Generalnej Dyrekcji 

Drog i Autostrad postqpowanie , w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsiqwziqcia pn.: 

,,Budowa obwodnicy Brzezin w ciqgu drogi krajowej nr 72". 

Majqc na uwadze, i e  Regionalny Dyrektor Ochrony ~rodowiska w todzi jak rowniez Panstwowy 
Powiatowy lnspektor Sanitarny w Brzezinach wyrazili opinie, i i  istnieje koniecznoSC przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na Srodowisko oraz opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiqwziqcia na 

Srodowisko Wojt Gminy Brzeziny (organ wtaSciwy w sprawie na tym etapie postqpowania) wydat 

postanowienie naktadajqc obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiqwziqcia na 
Srodowisko oraz koniecznoSC sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko, 

okreilajqc jego zakres. lnwestora przediozyt raport o oddziatywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko. 

Przystqpiono do przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko 

W ramach udziatu spoteczeristwa w postqpowaniu w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w 

terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomoSci zainteresowani 

mogq zapoznaC siq z dokumentacjq sprawy w siedzibie Urzqdu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, nr 

pokoju 305 w godzinach pracy Urzqdu tj. pon- pt. 8.00- 16.00. 

Zainteresowani mogq sktadad uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej oraz drogq elektronicznq na 
adres: Brzeziny@brzeziny.pl w terminie od dnia 27.10.2015 r. do dnia 17.11.2015 r. w siedzibie Urzqdu 

Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16. 

Organem administracji wtaiciwym do wydania decyzji o irodowiskowych uwarunkowaniach w tej 
sprawie jest Burmistrz Miasta Brzeziny, zaS organami biorqcymi udziat w ocenie oddziatywania na 
Srodowisko, wtaSciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnien sq: Panstwowy Powiatowy lnspektor 

Sanitarny w Brzezinach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony ~rodowiska w todzi. 



Ztoione uwagi i wnioski zostanq rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Brzeziny przed wydaniem decyzji 

o Srodowiskowych uwarunl<owaniach. Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje siq, i e  uwagi i 
wnioski ztoione po uptywie terminu, o ktorym mowa wyiej, pozostawia siq bez rozpoznania. 

Jednoczeinie informujq, ie w dniu 17 listopada 2015 r., o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej Urzqdu 
Miasta Brzeziny - odbqdzie siq rozprawa administracyjna otwarta dla spoleczelistwa, na ktorq 
zapraszam wszystkich zainteresowanych. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoici dnia 26.10.2015 r. 

Do pobrania 

Raport o oddziatywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoici przez umieszczenie : 

- na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl, 

- na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzqdu Miasta Brzeziny, 

- na stronie internetowej i tablicy ogloszen Urzqclu Gminy ~owosolna, 

- na stronie internetowej i tablicy ogloszen Urzqdu Gminy Brzeziny, 

- na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzqdu Gminy Rogow, 

- na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzqdu Miasta todzi. 
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