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OBWIESZCZENIE 
 

 
 

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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

ze zm.), Urząd Gminy w Gnojniku informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 

512/1, 513, 514 w miejscowości Uszew” 

 

1. Postępowanie wszczęto 20.12.2011 r. na wniosek firmy OKNO-DREWAL” S.C. 

Produkcja Stolarki Otworowej, 32 – 865 Uszew 115. 

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Wójt Gminy Gnojnik. 

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana po uzgodnieniu  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po zaopiniowaniu 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku. 

4. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzane jest 

postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której 

sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

5. Informacje o wniosku, raporcie, stanowisku organów opiniujących (Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie), postanowieniu organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta 

Gminy Gnojnik, dotyczących obowiązku sporządzenia i zakresu raportu 

o oddziaływaniu na środowisko, umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych 

o dokumentach  prowadzonym przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Gnojnik (pok. nr 14, I piętro).  

6. Informuje się o :  

- możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych z wnioskiem 

o wydanie decyzji oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w tym z raportem 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w terminie od 29 marca do 19 

kwietnia 2012 roku   w Urzędzie Gminy Gnojnik od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 730 – 1530, I piętro, pokój nr 14, lub na stronie internetowej 

www.gnojnik.ug.pl 

http://www.gnojnik.ug.pl/


- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków 

odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać 

w terminie od 29 marca do 19 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Gnojnik od 

poniedziałku do piątku  w godzinach od     730 – 1530, I piętro, pokój nr 14. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gnojnik. 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 29 marca 2012r. 

 

 

         /mgr/ Sławomir Paterek 

         Wójt Gminy Gnojnik 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Tablica ogłoszeń – Urząd Gminy Gnojnik 

2. Strona internetowa: www.gnojnik.pl 

3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik  

      www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Gnojnik 

4. a/a 

 

 


