Jasień, dnia 08.06.2009r.
Znak prawy: ZPO-7633/02/09

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. 73 ust. 1 i art. 75ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
zawiadamiam,
Ŝe na wniosek: Starostwa Powiatowego w śarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 śary
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1171F Jasień – Zabłocie na docinku od km 3+500 do km
7+825”
na działkach nr: Obręb Mirkowice: 408, Obręb Wicina: 372/1, 137,1/ 372/2, 205, 384, 362/1, 360/1, 362/3,
362,2 362,4 361, 226/1, 352/2, Obręb Guzów: 232, 240/2, 239, 233, 92/4, 92/7, 246/2
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. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta Jasień zwrócił się o 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 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać
się ze złoŜonym wnioskiem w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, pok. 210 B w godzinach 800 1500, tel. (068) 457 – 88 – 91

BURMISTRZ
/-/ Helena Sagasz

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w śarach
2. Urząd Miejski w Jasieniu,
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
Do wiadomości:
1. Strony wg. rozdzielnika

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz na tablicach ogłoszeń w
miejscowościach Mirkowice, Wicina i Guzów a takŜe na stornie internetowej www.bip.jasien.com.plw terminie
od 10.06.2009r. do 01.07.2009r.

