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

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: Felgenhauer & Steinbach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 68-320 Jasień
zostało wszczęte postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na
„ Rozbudowie o halę produkcyjną o pow. 1200 m² na terenie zakładu w Jasieniu przy ul. Przemysłowej 2”
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.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) Burmistrz Miasta Jasień zwrócił się o wyraŜenie opinii w sprawie konieczności
sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do Starosty Powiatu śarskiego oraz
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w śarach.
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.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezaleŜnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o kaŜdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania
obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu
a takŜe na stronie internetowej www.bip.jasien.com.pl

BURMISTRZ
/-/ Helena Sagasz

Otrzymują:
1. Felgenhauer & Steinbach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 68-320 Jasień
Do wiadomości:
1. Marszałek Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra
2. Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych
ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra
3. Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB” sp. z o.o.
Baworowo 86D, 59-820 Leśna

