Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
tel. (68) 457-88-72; fax (68) 457-88-73
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jasień, dnia 14.06.2022 r.
ZPiOŚ.6220.5.2021.MGór
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 w związku z art.79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Burmistrz Jasienia
podaje do publicznej wiadomości
informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania odpadów w
Jasieniu, dz. nr 87 przy ul. Brukowej, powiat żarski”, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww.
przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
Inwestorem przedsięwzięcia jest ECO HARPOON-RECYCLING Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki 128,
05- 152
Czosnów, działający przez pełnomocnika, który w przedmiotowej sprawie w dniu 26.08.2021 r. złożył wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, że:
1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz
Jasienia, organem właściwym do wydania opinii jest Powiatowa Stacja
Sanitarno –
Epidemiologiczna w Żarach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego
Zarządu we Wrocławiu, natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu przy
ul. XX Lecia 20 przez okres 30 dni tj. 14.06.2022 r. do 15.07.2022 r. w pokoju nr 110,
w godzinach 7:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:00 – 15:00 (wtorek – czwartek), 7:00 – 14:00 (piątek).
3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
5. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez
rozpatrzenia.
6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
7. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Jasienia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX Lecia 20,
Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jasieniu www.bip.jasien.pl
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