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Podgórzyn, dnia 01' 12.2009 rok.

OBWIESZCZENIE

o postępowan i u ad m i n istracyj nym prowadzonym z udziałem s połeczeństwa
Na podstawie ań' 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008r' o udostępnianiu informacji o Środowisku ijego

ochronie, udzia|e społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 'l99' poz.

1227 z pÓż.zm '\ wójt Gminy Podgórzyn

z aw i adam i a ,

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięWzięcia pn.:,,Budowie kanalizacji

sanitarnej dla miejscowości: staniszów, zachełmie i Borowice w Gminie Podgónyn'' W ramach, ktÓrego realizowane

będą zadania:

. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoŚciach staniszÓW i zachełmie,

. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowice wraz z likwidacją oczyszcza|ni ściekóW Borowice'

. rozbudowa imodernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków W miejscowoŚci Marczyce'

. modernizacja i rozbudowa istniejących pfepompowni ŚciekÓW:

reatizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych wg. załączonych WykazÓw działek W obrębach Gminy Podgórzyn:

staniszóW' Zachetmie' Marczyce' Borowice, sosnóWka.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Firmy scott Wi|son sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie prfy u|. słowiczej

3, działającej z upoważnienia Karkonoskiego systemu WodociągÓW i Kanalizacji z siedzibą W Mysłakowicach przy u|'

Robotniczej 6.

2' organem Właścivvym do Wydania decyzji jest Wójt Gminy PodgÓrz yn.

3. organami Właściwymi do Wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia ooŚ i zakresu rapońu są : Regiona|ny

Dyrektor ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwolvy Powiatowy tnspektor sanitarny w Jeleniej Górze'

4. Zgodnie z ań.77 ust. 1 pkt' 1 ustawy dnia 3 paŹdziernika 2008r' o udostępnianiu informacji o środowisku ijego

ochronie' udzia|e społeczeństwa W ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowjsko (Dz. U. Nr 199'

poz' 1227 2 pói.zm') 'organem Właściwym do dokonania uzgodnienia przed Wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor

ochrony srodowiska We Wrocławiu.

5' Zgodnie z ań.77 ust. 1pkt' 2 ustawy dnia 3 paŹdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego

ochronie' udzia|e społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływanja na środowisko (Dz- U' Nr ,199,

poz. 1227 z póŹ.zm.) organem Właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy PoWiatowy

lnspektor sanitarny W Je|eniej Gó7e'

6' Rapoń o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko . ,Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:

staniszów, zachełmie i Borowice w Gminie Podgónyn'', został złożony dnia 24' 1 1 .2009 r' (data Wpływu

25 .1 1 .2009 r .) .



zgodnie z ań. 29 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008r' o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e

społeczeństwa W ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U' Nr 199' poz. 1227 z

pÓż.zm.), kaidy ma prawo składania uwag i wnioskÓw w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

zgodnie z art' 79 ust' 1 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008r- o udostępnianiu informacji o Środowisku ijego ochronie,

udziate społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze

prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

9' |nformuje się o:

. moż|iwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy . jest ona wytożona do Wglądu W Urz ędzie Gminy

Podgórzyn - Referacie Gospodarki Przestzennej' Nieruchomości' ochrony Środowiska i Ro|nictwa (pok. nr 12)' W

godzinach pracy Urzędu' tel' 075-75-48-130;

. moż|iwość zgłaszania uwag iwnioskóW W powyższej sprawie . W terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego

obwieszczenia tj. od dnia 07 grudnia 2009 roku do dnia 28 grudnia 2009 roku - włącznie;

. wnioski na|eży sktadaó na piśmie w sekretariacie UŻędu Gminy PodgÓzyn pzy u|.fotnierskiej ,|4 w ww terminie.

Wniosek powinien zawieraĆ imię ! nazwisko, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie sprawy której dotyczy;

o uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Podgózyn;

. uwagi iWnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z ań' 35 wW

usrawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości pfez zamieszczenie na stronie Biu|etynu

lnformacji Pub|icznej Urzędu Gminy Podgórzyn' Wywieszone na tablicach ogloszeń w budynku U|zędu Gminy PodgÓzyn

przy uI' fołnierskiej 14, pfzed budynkiem, a także Wysłane do sołtysóW Wsi przez tereny ktÓre pfebiega inwestycja' W ce|u

powiadomienia zainteresowanych właścicieIi nieruchomoŚci, w sposób zwyczajowo przyjęty W danej miejscowości.

Na podstawie ań.2.| wlw ustawy Wójt Gminy PodgÓrzyn informuję róWnież, Źe W pub|icznie dostępnym Wykazie

danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym W Biu|etynie Informacji

Pub|icznej UŻędu Gminy W PodgÓfynie na stronie internetowej zamieszczone zostały dane o wW Wniosku i raporcie.
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Otrzymuje:'1. Scott Wilson Sp.zo.o.
u|' słowicfa 3' 3,1-320 Kraków'

2. Karkonoski systern Wodociągów i KanaIizacji sp.zo'o
u|' Daszyńskiego 16' 58.533 Mysłakowice'

3. A/a.

Ninieisze obwieszczenie zamaeszczono:
1' na tab|icach informacyjnych U|zędu Gminy w Podgóęynie ( przed i w budynku urzędu ):
2' na tab|icach informacyjnych na terenie miejscowości: staniszów, zachełmie, Marczyce, Borowice' sosnówka;
3. na stronie Biu|etynu |nformacji Pub|icznej UEędu Gminy PodgóŻyn (zakładka

(htto://oodoorzvn-sionform.o|/podooŻvn/browse.ohD?catpŻ=507)'
środoWiska)

Lista stron:--l' 
własci"at' wspótwłaścicie|, władający nieruchomością wg wykazu działek na których wykonywane będzie pŻedsięWzięcie - powiadomieni

obwiesrczeniem.

sprawę prowadzi:
Sylwia Nowak
Tel.075-75-48-130


