
Żórawina, 04.02.2009 r.
L.dz UG/FiP-7624/2/2009                                                     

 

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Żórawina

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pod nazwą: 

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, obręb Mędłów gmina Żórawina.  
           Stosownie  do przepisów art.  10 §  1 i  49 ustawy z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), mając na uwadze art. 46a 
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 
z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 04.02.2009 r. wydana została decyzja nr 7624/01/09  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, obręb Mędłów gmina Żórawina. 

Dla inwestycji  został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko 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 przez Biuro Konsultingu Środowiskowego „PIL-EKO” Lewicki Paweł ul. Kasztanowa 7, 
55-230 Jelcz-Laskowice i złożony w urzędzie dnia 29.10.2008 r.

W  związku  z  powyższym  informuję  o  uprawnieniach  wszystkich  stron  tego  postępowania, 
wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do 
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, 
a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 
14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Strony  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy  i  uzyskać  wyjaśnienia  w  siedzibie  Urzędu  Gminy 
Żórawina,  ul. Kolejowa  6,  w godzinach pracy Urzędu.

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Żórawinie.
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.zorawina.pl.

http://www.bip.zorawina.pl/
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