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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMIN BAĆKOWICE

Na podstawie art. lOS 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 I'. - kodeks postępowania
administracyjnego ( tj. Dz. U. z 20013 I'. Nr 267 ), w związku z art. 72 ust.! ustawy z dnia 3
października 2008 I'. o udostępnianiu infornJacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.
z 2013.1235 ze zm.), Z a w i a d a m i a m strony postępowania, że zostało zakończone
postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 05.10.2012 r., Firmy Polska Grupa
Biogazowa Sp z 0.0. , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o zainstalowanej
mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej
na działce o nr geodezyjnym 178/1 położonej w miejscowości Gołoszyce, gm. Baćkowice.
Projektowana biogazownia składać się będzie z następujących elementów: stacji przyjęć z
wagą samochodową, silosu na kiszonkę roślin energetycznych, płyty obornikowej, zbiornika
na magazynowanie gnojownicy, podziemnego zbiornika na odcieki z silosu na kiszonkę oraz
płyty obornikowej, podajnika wsadu, zbiornika wstępnego mieszania, zbiornika na odcieki z
seperatora, komory fermentacyjnej wraz ze zbiornikami biogazu, zbiornika na masę
po fermentacyjną wraz z urządzeniami do separowania, budynku suszarni, budynku
technicznego, zbiornika wód opadowych i p.poż., układu kogeneracyjnego, infrastruktury
towarzyszącej ( oświetlenia, dróg wewnętrznych i placów, parkingu, pochodni biogazu), stacji
transformatorowej i linii łączącej stację z siecią SN, okablowania i orurowania techniczne,
zamontowane zostaną urządzenia do oczyszczania, odwadniania i osuszania biogazu,
urządzenia i aparatura zabezpieczająca, monitorująca i sterująca, stacja pomp, teren
przedsięwzięcia ogrodzony i zagospodarowany zielenią.

W związku z 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 (Dz. U. z 2013 r. 1235), niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Baćkowicach oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

W wykonaniu dyspozycji art. 109 I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 I'. - kodeks postępowania
administracyjnego, informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się w sprawie, co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądal'.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 9 I w/w ustawy kodeks postępowania administracyjnego
inforn1Uję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w
Baćkowicach , pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Po zapoznaniu się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych
dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.
Po wskazanym terminie decyzja zostanie podjęta w oparciu o zebrany dotychczas materia! dowodowy.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane: stronom do wiadomości według wykazu. stronom do wiadomości
poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baćkowicach : http://bip.backowice-gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeli w siedzibie Wójta
Gminy Baćkowice . Baćkowice 84 . a także w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14dni od dnia publicznego ogłoszenia
Data publicznego ogłoszenia: 11.03.2014 r.
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