
PÓdoÓŹyn dna ]0 06 2009lo|

oGŁoszENIE
WÓJTA GMINY PoDGÓRZYN

Na podśiaw€ ań 29 30 i33 uslawy z dnia 3 paźdfemika 2003l o udostępnianu

inlomacjiośrodowjsku ]]ego ochlone udza]espoleczeńslwaw@hrcn€śrcdowŚkarlżÓocenach

oddziałFvania na środowiskÓ (Dz U z2003l,Nl199 poz' 1227 z póżzn.) in|afrl)ę żewdnJ

03062009 | 2oslalo WszEęle pÓslępowanie na wn osek F my sco Wi|son sp zo'o z sedzbą ł

KEkoWie puy U s]ow]czej 3, dzałąącej z upoważn€nia Karkonoskeqo syŚteńU WÓdocągów

Kana zacj]z siedzibą w Mysłakow]cach pży u Daszyńskiego ]6 dolyEąoego wydańa decyf] o

srodowskowyc]r twafuńkNan ach zgody na Ga zację predsięwzieca poegającegÓ na 'Eudol6

kanalźacji sannłnel dla dlelscowości: staniszów' zachełńie

w ranach' kLó|ego balhowane bętlązadania:

. bldÓfua kanakacji sanitanej w nĄgowaściach s|źniŚzów i zach.]ńie,

. nzbldo||a kanalŁacji sani|anej w nieFńwÓśdi BÓlÓwk. wnz z lkw|3acją@zys4zahj

. razbudÓwa , ńodenizacja khiejącej aczys4zalni śćieków || ńre)ŚĆÓWśdi Marczyce,

, ńadanjzach i rozbullÓwa iŚ|rieRcyĆh pżepmpaMl śc,ekaw,

z wn ośkeń w Śpraw€ Wydana u^ł decyf]i oEz pozÓŚla|ą dÓkuńenlacją w sp€wie

można .apozńaó śię W Urędze Gminy PÓdgóżyn Refe.acie GoŚpodańi Pu€sEenneJ.

Nieruchomośc] ochrony srÓdow Śka Ro|niclwa(pok nr1,]) wgodzinach pEcyUżędu

W fwiązku z powyżŚzym ]nfomuję' że sln 6]e moi wośó zglaszana Uwag iwnosków w

powyzsfejspiawie w lerm]nie 21 di od daly Ukauan a sę n]niejszego ogłoszen a !' do dńia 01 |ip.a

ńhiosek naefy składaó na pśme w sekrdlaraĆe Użędu 6ńiny Podgozyn pzy

u|fohetkie] 1'4 w W/W temin e Wnios€k pow nien Źawelać mę

olaz oznaże nie Ś p lawy klorej d olyczy

organem właśclwym do rozpalzenia uwag wniosków olaf do wydan l puedmiotÓWE deÓyf]

jest WójlGminy Podgózyń ńalom asl organem Właśc Wym dowydania Ópiiii dokonan a uzqodniena

]e9l RegiÓńahy Dyrcklol ochrÓny śrcdowska f s edzibąwe Wrocław u Ólaz Pańshvowy Powialowy

nŚpeklo' saMarnyw Je eń ejGóPe

Na podslaw€ ań 21 Mw Uslawy Wó]t Gm ny PodgÓuyn in|Ómu]ę ńwnież' że w pub|iczn e

doslępnym wykaże danych o dokumenlaĆh. faw ela]ących in'omac]e o środowisku ]]ego ochrcnie'

udoslępnionym W Biu|etyń€ |nfom.ci Pub|iczn€j Użędu Gm]ny W Podgórzyn e ńa ŚkÓnie

nlerne'owe]rmiesfeonezoŚ|ałyd

l ń kU 6d liomeyinrh Użędu cm
m ejsm@śd sbn*w fehńb'Mźrcł


