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Za posrcdnictwem osob , ktorych
adresy wskazano do korespondencji

W zwiqzku z petycjami z dnia 19.10.2016r. dotyczacymi,, protestu przeciwko
budowie zaktadu przetworstwa opon metoda tcrmolizy na dzialce nr ewid. 931, obreb
Wielgie, gm. Ostrowek.

Na wniosek VESTAGREEBIZ Sp. L o.o., Wielgie 28, 98-311 Ostrowek z dnia
02.1 1.2015r. data wpl. 04.11.2015r. uzupelnionym w dniu 23.09.2016r. prowadzone jest
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiqwziecia polcgajacego na ,,budowie zakladu
przetworstwa opon inctod:; tcrmolizy na dzialce nr ewid. 931, obr^b Wielgie, gm.
Ostrowek".

Na podstawic przedlozonych dokumentow ustalono, ze przedmiotowe przedsiewziecic
nalczy zaliczyc do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko § 3 ust. 1
pkt 80 - rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przcdsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71).

Na podstawic art. 63-65 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 353) obowiazek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogqcego potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach ( w tym przypadku Wqjt Gminy Ostrowek) po zasiegni^ciu opinii
Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz Paristwowcgo Powiatowcgo
Inspcktora Sanitarnego w Wieluniu.

Opisane w prolescie uciazliwosci, jakich obawiaja sic mieszkaricy zostana wziete pod
uwage przy rozstrzygnieciu o potrzcbie przeprowadzenia oceny odd/ial\a na srodowisko
przedsiewziecia polegajaccgo na budowic zakladu przetworstwa opon melody termolizy na
dzialce nr ewid. 931, obreb Wielgie, gm. Ostrowek oraz przy okreslaniu zakresu
ewcntualncgo raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

W ramach oceny oddzialywania na srodowisko, stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(t. j. Dz. U. 2016r., poz. 353) organ prowadzacy postepowanie zapewnia udzial spoleczeristwa
w opracowaniu decyzji. W tym cclu podaje do publicznej wiadomosci m in. informacje o
mozliwosciach zapoznania sic niezbedna dokumentacja sprawy oraz o miejscu, w ktorym jest
ona wylozona do wgladu, mozliwosci skladania uwag i wnioskow, sposobie i miejscu
skladania uwag i wnioskow, wskazuj^c jednoczesnie 21- dniowy termin ich skladania.

Reasumujac, zwracam sie z prosbq o odpowiednie podejscie do calego proccsu
inweslycyjnego i udzial mieszkaricow w tym procesie na etapic konsultacji z micszkaricami
podczas wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach rcalizacji przedsi9wziecia.
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