
woJT GłfiNY PoDcÓRzlN Podgórzyn '  dn ia 01.10 '  2009 r '

RGP 76241 353 /2009

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Podgórzyn

Na podstawie ań' 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 'l960 r. kodeksu postępowania administracyjnego

(jedno|ity tekst ustawy Dz' U.zz0oo r. Nr 98, poz- 1071 zpóźn'zm.) oraz zań.74ust' 3 oraz 85 ust' 3 ustawy z

dnia 03 października 2008 r. o udostępnianju informacji o środowisku i jego ochronie' udzia|e społeczeństwa W

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz' 1227) '

zawiadamiam,

o Wydaniu decyzji znak: RGP 7624135212009 r. z dnia 01'10.2009 r' o odmowie Wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na rea|izaclę przedsięWzięcia po|egającego na ,,Budowie zakładu energetycznego w

sklad którego wchodzą: stacja transformatorowa o mocy ' l MW, e|ektrownia wodna o mocy 0,8 MW oraz sieć

energetyczna napowietrzna |ub kablowa w gminie PodgóŻyn'' ' rea|izowanego na działkach o numerach

ewidencyjnych: 207,37711,2o9l5' 374l2,383/1' 169,458/90' 459 W miejscowości Przesieka oraz działka numer

64/2 w Podgórzynie'

Zgodnie z ań. 21 ust' 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i

jego ochronie' udzia|e społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U' z

2008 r.' nr 199, poz' 1227), informac,ie o Wydanej decyzji umieszczono W publicznie dostępnym Wykazie danych o

dokumentach' prowadzonym przez wójta Gminy PodgóŻyn, dostępnym na stronie internetowej Biu|etynu

lnformacji PubIicznej Urzędu Gminy PodgóŻyn'

z treścią Ww' decyzji strony postępowania administracyjnego mogą zapoznaó się W Referacie

Gospodarki PrzestEennej, Nieruchomości, ochrony Srodowiska i Ro|nictwa' Urzędu Gminy Podgózyn' pok' 11, w

godzinach: 8.00 - 15.00, tel. (075- 75-48-130), w terminie 14 dni od podania niniejszej informacji do publicznej

Wiadomości |Ub od dnia otrzymania decyzji '

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art' 49 KPA zostaje podane do pub|icznej wiadomości poprzez

zamieszczenie na stronie Biu|etynu lnformacji Pub|icznej UŻędu Gminy Podgórzyn' Wywieszone W budynku lJrzędu

oraz pred budynkiem.

wÓJ INY

Otrz ymuie:
1. POL.NATURA

u|' Graniczna 23' 58-500 Je|enia Góra'
2' Właścicie|e' WspółWłaścicie|' Władający nieruchomością Wg Wykazu dzialek na których Wykonywane będzie

przedsięWzięcie wraz decyzją.
3' Sołtys Wsi Przesieka.
4 .  Na.

Ninieisza informacie zamiesŻcfono:
1' na tab|icach informacyjnych Urzędu Gminy Podgó|zyn ( przed i w budynku urzędu ):
2' na tab|icach informacyjnych na terenie miejscowości: pzez które pzebiegać będzie inwestycja'
3 .  na stronie Biuletynu |nformacji Pub|icfnej Użędu

(http //oodaorzvn'sionto.m'p,/podaorzvn/browse php?catoŹ=507)'
Gm iny Podgórzyn


