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OGŁOSZENIE

              Wójt Gminy Żórawina na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr  129  poz.  902  ze  zm.)  informuje  o  rozpoczęciu 
procedury  udziału  społeczeństwa  w  postępowaniu  w  sprawie  wydania  decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  „budowa 
oczyszczalni ścieków dla osiedla budynków mieszkalnych projektowanego na działce nr. 44 
w miejscowości Mędłów, rurociągu tłocznego ścieków z osiedla do oczyszczalni, rurociągu 
tłocznego wód opadowych z osiedla do rzeki Rzeszotka”. Inwestycja zlokalizowana będzie na 
następujących  działkach:  oczyszczalnia  ścieków  dz.  nr  41/1,  rurociąg  tłoczny  ścieków 
bytowych dz. nr 44, 107, 41/2, 41/1, rurociąg tłoczny wód opadowych dz. nr 44, 107, wyloty 
oczyszczonych  ścieków i  wód opadowych  dz.  Nr  108 (rzeka  Rzeszotka),  obręb  Mędłów 
gmina Żórawina.  
              Postępowanie zostało wszczęte na wniosek AML sp. z o.o. reprezentowanej przez 
Biuro Studiów i Projektów Ochrony Wód JMS Michał Mańczak.
             Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu,  w ramach 
którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, 
zgodnie z art. 31 POŚ przysługuje każdemu.
Na podstawie art. 32 ust. 1 informuję, iż dane o:

-     wniosku,
-     raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie  z art. 19 ust. 6 

POŚ w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez 
Urząd Gminy Żórawina. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8 –
14.

             Ponadto, zgodnie z art.  32 ust.  1 pkt. 1 ustawy POŚ, informuję o możliwości 
składania uwag i wniosków do Urzędu Gminy Żórawina pok. nr 24, w terminie 31.10.2008 r. 
do 24.11.2008 r.
             Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  przez 
zamieszczenie  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Żórawina  oraz 
wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa Mędłów.
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