
WÓJT GMINY LEIÓW
tjl. Szczekocińska 18
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELÓW

Zgodnie z art. art. 29, 30, 33 ust. i i art 79 ust. I 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 (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

Wójt Gminy Lelów prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
„Remont i rozbudowa małej elektrowni wodnej na rzece Białka Lelowska przy
jazzie w krn 10+700 w młynie w Białej Wielkiej na działce o nr ewid. 4768”,
gmina Lelów zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania dowodowego
został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Lejów.

Organami opiniującymi i uzgadniającymi są:

— Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie,

— Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zapoznanie się z zebraną dokumentacją ww. przedsięwzięcia jest możliwe w godz.
pracy Urzędu.

Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie rozpatrywanej sprawy należy zgłaszać do Urzędu
Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, w terminie 21 dni od ukazania się
niniejszej informacji w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2007r. o podpisie
elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z
2015 r. poz. 1893) wysłane na adres wojtlelow.pI

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lelów

it

Moendo

Obwieszczenie zamieszcza się na:

— tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów,

Izabela internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów,
Ć”L-i tablicy ogłoszeń sołectwa Biała Wielka
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