Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WOOŚ.4210.45.2013.JNK.8

Wrocław, dnia

A4

stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227; z późno zm.) zawiadamiam strony postępowania
oraz społeczeństwo poprzez obwieszczenie, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
we Wrocławiu, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na
wniosek Pani Katarzyny Długosz z firmy ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c.
A. Baczmański, B. Baczmańska, ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, występującej
z upoważnienia inwestora: Hydro-Tech Sp. z 0.0., ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec,
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: WOOŚ.4210.45.2013.JNK.7)
dla
przedsięwzięcia
pn.:
"Rozwiązanie
gospodarki
wodno-ściekowej
w
Gminie
Nowogrodziec - etap II" dla zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wykroty.
Dane o wniosku, postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia
na środowisko
oraz o decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
zostały zamieszczone
w publicznie dostępnym
wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie kolejno pod
nr 384/2013,398/2013 i 2/2014.
Stosownie do dyspozycji ustawowej, określonej wart.
85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
informuję, że każdy może się zapoznać z treścią decyzji i pozostałymi dokumentami
zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty będą wyłożone do wglądu w Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu - w siedzibie Wydziału Spraw Terenowych
w Wałbrzychu, przy ul. Słowackiego 23 A, 58-300 Wałbrzych, pokój 304, w godzinach pracy
urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie
uznaje się za doręczone stronom postępowania, po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Strony mogą wnieść odwołanie od decyzji, w terminie
14 dni od dnia, w którym zapoznały się z jej treścią.
Uprzejmie proszę o przekazanie zwrotnej informacji na piśmie o terminie
wywieszenia i zdjęcia niniejszego obwieszczenia z tablicy ogłoszeń Urzędu - pod
adres: Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
we Wrocławiu,
Wydział Spraw
Terenowych w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 23A, 58-302 Wałbrzych.
Wywieszono dnia
Zdjęto dnia
Podpis
Pieczęć Urzędu
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