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Znak RL.6220.1.2014

Brody, 8 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 647) i art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwracam się
z prośbą o wydanie opinii, czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Miejsca Obsługi
Podróżnych (MOP) – stacja paliw płynnych i LPG wraz z zapleczem socjalno-biurowym
i częścią handlową, restauracją, myjnią dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz
miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów wymagane
jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz, w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Informuję, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 817) planowane
przedsięwzięcie znajduje się w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Dla obszaru przedsięwzięcia objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w Obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody, obejmujący
teren byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych – Płyta Północna, uchwalony uchwałą
Nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r., opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z 24 czerwca 2013 r. pod poz. 1537.
W załączeniu:
1. Kopia wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Karta informacyjna przedsięwzięciu.
3. Wykaz stron postępowania.
4. Wypis i wyrys z mpzp.

Do wiadomości:
1.Wnioskodawca:
HOREX A.i E. Horoszkiewicz s.j.
ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin.
2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach.
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Jeziory Wysokie.
5. www.bip.brody.pl.

