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Podgożyn dnia0103 2009 r

oBwlEszczENlE
Wóita Gminy Podgórzyn

Na podŚIawe arl 49 usEł,y z dna l' kodeksu pogĘpoMnE

adm njslłacyjneqÓ (]edno|iry lekŚl uslawy 0z U z 20oo r N| 93. pÓz 1a71 ż pófn ffi,) Órcz z an rĄ

ust. 3 usbw} z doia 03 paźdzem k. 2003 r o udostępnianiu ńi'maĆj Ó śrÓdowjsku jeqÓ ÓĆhrcnie

udzia|e spo}ocz€ńŚlwa w ochrcnie ślÓdÓw Śka olż o ocenach oddział}Ąvania na śrcdowisko (of' U N|
199, p.z 1227) w łiązku z prowadzÓńyń pÓŚĘpowanień admjńiŚlEcyjnym w ŚpBwe Wydan]a decyzjj
o środow Śkowyćh u@runkoMniach d|a pEedsęt ę.a poegaiącego na ',Wyposażeniu w uRądzenia
malei archi(ekfury lj: hwki dreńanB' sloły dreWniane, ko* na śmeoi lab|ice nformacy]ne ora
k.runkwskazy dcwnian€ z|oka fowane w obrębie gm]ny Podgóżyn w miej@woścach: Pusleka'
Borcwe PodgóEyn, fachehni€, sosńÓwka' Marczyce slanisfów' Mi||(óvr'.;w Emach prcjeklu pn' 'Na

Środowskowch lMfuikoMńiach zgody na rcatizację pEedsiętig.a po|egająoegÓ na 'vuyp6a'lniu
w Użądania mał€i archilohury q-: hwki d€wn|.n.' 6toły dEwn|.n€' kG& na śmi€ći' I.b|iće

informacyjn. od kiorunko*skŹ'y drcwnl.n.' z|oka|izow.n€ w obĘb|€ gminy Podgóuyn w

miejśco'oćciach. Pn*iela' Botowic.' Podgófyn, zachełmie, sGnówka' Marczyce' s!'nlśzów'

Miłków''' w Eroch plo'.ktu pn': '

zgodnie z an' 2l ust 1 uślaw} z dnia 3 paŹdfiemika 2003 r o udośępiiańj! infomacji o

śrcdwisku i jego ochrcn e. udz a]e ŚprłeczeńŚbła w ochron e śrcdowiska o@ o ocenaoh oddf a!Ąvania
poz lf2') 1'on a!'e o ł}dd|P|

pubiżnie doŚĘpnym WykŹe danych o dokumentach. prow.dzonyń pżez Wó]la Gminy PodgóŹyn.
doŚlę pnym na ślrcn € inte m€tow€j Biu|evnu |nfomacji Pu b iczną Uźędo G m]ny Podg óżyn.

W łąfku z powy5zym ]nfomuję. że slrony za nlereŚÓwrne pżedmolem poslępwen|a

ńÓqą rpÓznać Śię 2 ca|oś.ą dokumenlac]i o@ skhdaó wniosk i zq]Mć UMgi w Re' €..ce
Gospod. i Pueslrzennei N eruohomośoi. ochmny ŚrcdÓwŚka i RÓlniĆh'a, Użędu Gminy PodgÓuyn
pok 11 wgodzinań:3'00.153+le| (!75 75.a3130)' kiem]nie ]adniod ukazania sę nin€jszego

Nin]ejsze obwi@en e fgodnir z ań' 49 KPA zosla]€ podane dÓ pub dnej wadomośc
popu ez am €szżenie na slronie BiU|eqnU hioma.ji Pub enej UŹędu Gm ny Podgóuyn. WPvie*one

na lab|ioy infomacy]ne] w siedzibie Użęnu Gminy PodgÓŹyn u| fo|.ieEka 1a oE wweszone w

budynku Uuędu ora pEed budynkiem

żewdn u 3] 07 2009 r' 4stał. wydana decyzja o umoŹen u pstępoMn a wsmawewydrnja d€cyfjio

MINY


