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PodgÓrzyn' dnia 30' 11'  2009 r.

POSTANOWIENIE - OBWIESZCZENIE
o podjęciu czynnościw toku postępowania w sprawie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 97 s 2, art. 123, oraz a|1'. 49 ustawy z dnia 14 czeMca ,1960r. Kodeksu

postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity: Dz. |.J. z 2ooor. nr 98' poz. 1071 z pÓin. zm')

pos tanaw ia  s i ę :

podjąÓzurzędupostępowaniewsprawieWydaniadecyzj ioŚrodowiskowychuwarunkowaniachzgodyna

real izac1ęprzedsięWzięciapn': , ,Budowiekanal izacj isanitarnejdlamiejscowości:staniszÓw'

zachełmie i Borowice w Gminie PodgóEyn,, w ramach, ktÓrego realizowane będqzadania:

. b udowa kanatizacji sa nitarn ej W miejsco{oŚciach stani szÓw i Zachełm ie,

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

Borowice,

orozbudowaimodernizacjaistniejącejoczyszczalniściekÓwWmiejscowoŚciMarczyce,

. mo1lernizacja i rozbudowa istniej4cych pnepompowni ściekÓw;

real izowanegonadzia,łkachonumerachewidencyjnychwg.załączonychWykazóWdziałekwobrębach

GminyPodgórzyn:staniszÓW,Zachełmie'Marczyce,Borowice'sosnÓWka;zawieszonepostanowieniem

Wójta Gminy Podgórzyn nt RGP 7624119412009 z dnia 16.07.2009 r.

Uzasadn i en i e

WÓjtGminyPodgÓrzynpostanowieniemffRGP7624l194t2OO9zdnia16.07.2009r.zawiesił

postępowanie W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsięWzięciapolegającegona,,Budowiekanal izacj isanitamejdtamiejscowości:staniszów,

ZachełmieiBorowicewGminiePodgórzyn,'Wramach'któregorealizowanebędązadania:

. budowa kanatizacji sanitarnej W miejscowośCiach staniszóW i zachełmie,

.rozbudowakanalizacjisanitarnejWmiejscowościBorowicewrazzlikwidacjąoczyszczalniśCiekÓw

Borowice,

.rozbudowaimodernizacjaistniejącejoczyszczalniściekÓwwmiejscowoŚciMarczyce,

l modernizacja i rozbudowa istniejqcych przepompowni ŚciekÓW:

rea|izowanegonadzia,łkachonumerachewidencyjnychwg.za,łączonychwykazówdziałekWobrębach

Gminy PodgÓrzyn: Staniszów, Zachełmie, Marczyce, Borowice' sosnÓwka'

Postępowanie zgodnie z ari. 69 Ust. 4 ustawy z dnia 3 paidziefnika 20o8r' o udostępnianiu informacji o

środowisku ijego ochronle, udziale społeczeństwa W ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziały\rvania

naśrodow i sko(Dz 'U .n r199 ,poz .1227zpóżn . zm. ) zos tałozaw ieszonedoczasuprzedłoŻen iap r zez

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięWzięcia na środowiSko'

Wdn iu24 l i s topada2009r . (da taWpływu25| i s topada2oo9r . )Wn ioskodawcazło i y , l , ' Rapor t

oddziaływania projektowanego przedsięWzięcia pn.'. ,,Budowie kanatizacji sanitarnej dIa miejscowości:



staniszów, zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn', autorstwa: Marta Brzozowska, Elibieta

Kozłowska' Artur Pałucki (oddziatywanie na obszary Natura 2000) - Firmy Scott Wilson sp.zo.o'

W zwiqzku z powyższym postanoWiono jak W sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zaŻa|enie do samorządowego Ko|egium odwoławczego W

Je|eniej Górze za pośrednictwem WÓjta Gminy Podgórzyn W terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego

postanowienia za doręczone zgodnie z art' 49 Kpa'

Niniejsze obwieszczenie - zawiadomienie zostaje podane stronom do Wiadomości przez

zamieszczenie na stronie Biu|etynu |nformac.ji Pub|icznej Urzędu Gminy Podgórzyn, wywieszone na

tab|icach ogłoszeń w budynku U|zędu Gminy Podgórzyn pŻ y u|. zołnierskiej 14, przed budynkiem, a także

wysłane do sołtysóW Wsi przez tereny ktÓre przebiega inwestycja' w celu powiadomienia zainteresowanych

Właścicieli nieruchomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

vt/Yw|EszoNo DN|A . ..Q5.'.4'?.,. ?,oof.łr..r.......
woJ INY

Otrzymuje:
'1. Scott Wilson Sp.zo.o.

ul. słowicza 3, 3.l-320 Kraków.
2. Karkonoski System WodociągóW i Kanalizacji sp.zo.o

uI.Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.

Alinieisze obwieszczenie zam ieszczono:
ffi Gminy W Podgórzynie ( przed iW budynku unędu\;
2' na tab|icach informacyjnych na terenie miejscowości: Staniszów, Zachełmie, Marczyce, Borowice,

SosnÓwkai
3. na stronie Biu|etynu lnformacji Pub|icznej UŹędu Gminy PodgÓrzyn . zakładka ochrona środowiska

(http://podgovyn.sig nform. pl/podgoŻyn/browse. php? catwz=507 )'

Lista stron:
1. WłaŚcicie|e, WspółWlaścicie|' Władający nieruchomoŚcią Wg Wykazu działek na ktÓrych Wykonywane
będzie przedsięwzięcie - powiadomieni obwieszczeniem.

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


