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śórawina, 09.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust.1 i art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy śórawina informuje o:
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia p.n.:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. śórawina”,
realizowanego przez
firmę FORMA Pracownia Projektowa s.c.
W. Formanowska, R. Formanowski
Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa
1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pracowni Projektowej s.c. FORMA W.
Formanowska, R. Formanowski z/s Wilkowice, ul. Dębowa 6 pełnomocnika Wójta Gminy
śórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 śórawina,
2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy śórawina,
3. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,
4. Informuje się o:
• MoŜliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłoŜona do
wglądu w Urzędzie Gminy śórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 śórawina pok. nr 4,
• MoŜliwości składania uwag i wniosków – w terminie od 01.12.2014 r. do 24.12.2014 r.
• w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy śórawina lub przesłać pocztą na adres: Urząd
Gminy śórawina ul. Kolejowa 6, 55-020 śórawina,
• ustnej do protokołu – w Urzędzie Gminy śórawina,
• e-mailem na adres rolnictwo@zorawina.pl
5. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy śórawina

Otrzymują:
1. FORMA Pracownia Projektowa s.c., W. Formanowska, R. Formanowski, Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115
Święciechowa, pełnomocnik Wójta Gminy śórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 śórawina
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. Tablica ogłoszeń UG śórawina oraz BIP śórawina
4. a/a
Sprawę prowadzi: S. Lewicki, tel. 71/ 38-14-128

