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po. l .nawIań

zaw eŚić pÓstępÓwanie w Śp€wie deÓyf]iÓ śfudow skowych uwarunkowanach do czaŚu pŹedłożen a
pżefwnioŚkodawcę lapÓdu o 0ddf a\@iiu pżedŚ ęt]ęcia na Środowsko

POSTANOWIENIE
o f.wiesfeniu posĘPowania w sPrawio decyzjio środowiskowych

uwarunkowaniach

Na pÓdŚlaw e ań l23 fqÓdne z ań 97 s 1 pkt 4 Ó €z ad 49 uŚlawy

1960l KÓdekŚ pÓŚłępÓwańia admniŚtGdyjneqÓ (Dz U z2000r N|93. poz 1071zpó'ń zn, a

łiązku z an 69 usl 4 usEwy z dna 3 pażdziemika 2003r o udostępnian U infomacjio ś'odN śkU i

]eqo ochrcnie' udza|e ŚpÓłeżeń z o ocenach oddzia|ylvana na

ślodÓwiŚko (Dz U Nt 1s9 pÓż 1221) pÓ rzpalżen J wn osek f dnia 27 05 2009 r (dala wplywu

03062009 r)Prnice ńy Fafuga PżewÓźńik Eprezen|u]ąoą firmę scon W]|son spzoo z 9iedzibą
w KlakŃie pży U s|owiżej 3 działa]ące] xarkonosk€qo syslemu
Wodociągów iKanalzaojiz s edzibąv Myshkowcach Pży u| Roboheej6|

Pan ce|ińa Fafuqa-PżewÓźń k leprezenn]]ącą frmę scon Wison sp zo o f s €dzbąw
KEkowiepżyu| s|owcze] 3 d2a|ająĆej wińenU n@stoE: Ka*onosk]ego syslemuWodooiągów i

Kańa|zaÓiiz Śiedz bąw Mys|akÓwcaoh puy u|. Roboh czeJ 6' wn oskiem z dn]a 27 05 2009., (da|a

wp'wu 03 06 2oo9 r ) wyslą! ła do Wójla Gminy Podgóżyn o wydan e deÓyf]i o śrdÓwiskowyćh
zgady na Ea zaąę pzedsięwzęca po ogającego

kan.]ińcji Ś.nifunej dk ńiejscowości: sbniszów, zach.4ńi. i Borcwic. w Gńinj.
Podgóżyn'', w hnach' k|óBqo rcalżÓwane będązadank:

. b,|lowa kanalizaĆ]! san ame) w ńirjŚdÓwÓśćhch stah6zów i zachelnie,

. rcńullawa kana]izacji śnihnei w nie)scowaści B@wkB wrez z likwidaqąÓdyszczalnt

' lÓżb,dÓwa l ńÓ|jóhńĆja Bbiejącej aazystalni ściekó|| w niejfrwoścj Maeyce
' na|jenżaąż i rÓzbulawa tskiejąĆyĆh pżepfupÓwni śdeńw

Ana fu]ąĆ wńiÓŚek Ó s}dane d€cyz]i o środowskerych uw.runkow.niach wraz 2 kańą
ińfÓińaĆyJńą pu eds ętięcia pod kąlem uwalunkowań 2w ązanych z kM|ilikN.niem
preds ęMięcia do pueprcwadzenia o@ny oddf a|ywań a na śrcdowiŚko ŚtÓŚownie do pżep sów ań
63 Jsl 1 ł .ylowan€j Jslawy s 5 cyloMn€go rozpożądfen]a olaz f uwaq] na 'akt ż p|anoMne
pżedsęMięcie z|Óka fÓMńe jeŚl -ęści@o (m' Borcwice) w gGnicach pm]eklowanego

speĆ]a ne!Ó ob9aru ochrony sed sk Natura 2000 KarkonoYe olaf w granicach obsfafu

specia]ne]ochrony plakw Nalura 2000.Ka*ono9e" wó]tGmńy Podgózyn wydałwdnu 16 |ipca

2009| postanow enie fnak w klórym naIożył obow ązek pu eprcwadzen a



@iy oddzlaltłEnh w pB&iękĘd. na śrcdfuisko i okeŚ|il akE Bpolfu o oddfiałnv5niu Ń

Mahc p@yż.a na NEde po.la'N|ono ld{ w *nEncji'
N. nini6j* postanc,M.n'e pr4€fugJe źaEń'e' któE MBi 5ię w Eminiś 7 dńi od

dni. jego doięeenh a p.ór9dniclEm Wó]b Gńiny'
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