
UG/FiP/7624/23/2010 Żórawina, 12.11.2010 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33 ust.1 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. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Żórawina informuje o: 

wszczęciu  postępowania  w  sprawie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz  o 
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia:  

„Uruchomienie zakładu przetwarzania i odzysku odpadów tworzyw sztucznych – kruszenie i 
granulacja plastiku”, dz. nr 369, 419/4, 419/5 obręb Węgry gmina Żórawina, realizowanego 

przez J.K. sp. z o.o. Węgry, ul. Kolejowa 4  55-020 Żórawina. 

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora J.K. sp. z o.o. Węgry, ul. Kolejowa 4 
55-020 Żórawina,

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Żórawina,
3. Organami  właściwymi  do  wydania  opinii  w  sprawie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania  na  środowisko  i  zakresu  raportu  są:   Regionalny  Dyrektor  Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,

4. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

5. Organem  właściwym  do  wydania  opinii  przed  wydaniem  decyzji  jest  Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,

6. Informuje się o:
 Możliwości  zapoznania  się  z  niezbędną  dokumentacją  sprawy –  jest  ona  wyłożona  do 

wglądu w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina pok. nr 24,
 Możliwości składania uwag i wniosków – w terminie od 15.11.2010 r. do 06.12.2010 r.
 w formie pisemnej  – w Urzędzie  Gminy Żórawina lub przesłać pocztą  na adres:  Urząd 

Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina,
 ustnej do protokołu – w Urzędzie Gminy Żórawina,
 e-mailem na adres fundusze@zorawina.pl
7. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Żórawina 

 

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Otrzymują:
1. Strony postępowania,
2. BIP,
3. Tablica ogłoszeń miejscowości Węgry,

Sporządził: Tomasz Gracz, tel. 071/316-51-57 wew. 43
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