GGNGNR IV 7624-30/10

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA POLANOWA

Na podstawie art. 29, 30, 33 i 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.Nr 199 poz.
1227 z 2008 r., ze zmianami ), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu
postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustaw Dz. U z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z
późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomość informację o :
sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą:
Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża piaskowo-żwirowego „KOŚCIERNICA”, położonego na
działce 16/1, w miejscowości Kościernica, gmina Polanów, powiat Koszaliński.
Postępowanie wszczęte zostało na wniosek:
EKARGO KRUSZYWA Sp. z o. o. ul. Pogodna 23 Krępa Słupska, 76-200 Słupsk
Obowiązek sporządzenia RAPORTU w pełnym zakresie został nałożony Postanowieniem
Burmistrza Polanowa nr GNR IV 7624/10 z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Zgodnie z art. 30 w/w ustawy Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w
ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
KAŻDY ma prawo do składania uwag i wniosków dotyczących powyższego
przedsięwzięcia w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, które
można składać w Urzędzie Miejskim w Polanowie przy ul. Wolności 4.
RAPORT o oddziaływaniu w/w planowanego przedsięwzięcia na środowisko
wraz z pozostałą dokumentacja zgromadzoną w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację udostępniony jest
do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4, w
pokoju nr 14 w dniach i godzinach urzędowania Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczanie:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie - www.bip.polanow.pl ;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4;
- Umieszczono na tablicy ogłoszeń sołectwa Kościernica w dniu 10 listopada 2011 r.
Prowadzący sprawę: Jerzy Krystowczyk – podinsp. ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel.094 3480783
Data podania do publicznej wiadomości: Polanów dnia 10 listopada 2011r.
Termin składania uwag i wniosków od 11 listopada 2011 r. do 01 grudnia 2011 r.
włącznie.

