Jasień, dnia 09.10.2008r.
Znak prawy: IGM.II.7633/07/08

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
zawiadamiam,
Ŝe na wniosek: Biuro Projektów i Ochrony Środowiska mgr inŜ. Magdalena StróŜyna, ul. Moniuszki 11, 68-200
śary działające w imieniu Gminy Jasień, zostało wszczęte postępowanie w sprawie oddziaływania na
środowisko inwestycji polegającej na „Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Ogrodowej, Tartacznej, Budowlanej i
śytniej w Jasieniu w: - sieć kanalizacji ciśnieniowej – około 285,0 mb; - sieć kanalizacji grawitacyjnej – około
970,0 mb; - przepompownia lokalna na dz. nr 677/21; -sieć wodociągowa – około 840,0 mb” na działkach o
numerach: 440/6, 503, 504/1,677/20,677/21, 677/100, 441/1, 677/94, 686/7
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie oddziaływania przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na
poszczególne elementy środowiska: gospodarka odpadami, wpływ na powierzchnię ziemi, wpływ na powietrze
atmosferyczne, klimat, dobra materialne, zabytki, krajobraz oraz wpływ na warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu.
PoniewaŜ w powyŜszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 kpa
– niniejsze zawiadomienie w powyŜszej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jasieniu
www.bip.jasien.com.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
Osoby mające interes prawny w terminie 14 dni od daty udostępnienia do publicznej wiadomości niniejszego
zawiadomienia mogą zapoznać się ze złoŜonym wnioskiem w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-lecia 20,
pok. 211 w godzinach 800 - 1500, tel. (068) 457 – 88 – 92, a takŜe złoŜyć dodatkowe wnioski i uwagi.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu
a takŜe na stronie internetowej www.bip.jasien.com.pl
w terminie od 09.10.2008r. do 24.10.2008r.
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