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Obwieszczenie 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin na podstawie art. 33 ust. 1 dnia  3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227)  informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu            

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie stacji przeładunkowej w Wąwolnicy”, na terenie działek nr 3/2, 

3/1, 5/2 AM - 1 obręb Wąwolnica gmina Strzelin (stacja przeładunkowa, zaplecze do 

selektywnej zbiorki odpadów, place i drogi wewnętrzne, zbiornik bezodpływowy, waga, 

uzbrojenie techniczne, remont budynku socjalnego), dz. nr 79/2 AM - 1 obręb Szczodrowice 

gmina Strzelin i dz. nr 5/5, 5/3, 3/3, 3/2 AM - 1 obręb Wąwolnica gmina Strzeli (droga 

dojazdowa), dz. nr  19, 5/2, 5/3, 5/9, 5/11, 10/8, 10/4, 15, 17/1, 17/3, 18 AM - 1 obręb 

Wąwolnica gmina Strzelin (wodociąg). 

Postępowanie zostało wszczęte  dnia 29. 04. 2009 r. na wniosek pełnomocnika strony - 

Pana Andrzeja Krzyśków- reprezentującego Związek Międzygminny Ślęza-Oława z siedzibą 

w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11. Na podstawie art. 29 ww. 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. Udział ten zgodnie przepisem art. 5 ww. ustawy przysługuje 

każdemu. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy informuję o )  informuję, o możliwości 

zapoznania sie z dokumentacją sprawy, składania pisemnych uwag i wniosków w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie 

przy ul. Ząbkowickiej 11 (pokój 49,  tel:  0 71 39 21 971 w. 133),  w terminie do 21 dni od 

daty ukazania się niniejszego zawiadomienia (tj. do dnia 10. 06. 2009 r.). Organem 

właściwym do rozpatrywania uwag i  wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. 

Dokumentacja sprawy dostępna jest w w/w Wydziale od poniedziałku do piątku                        

w godzinach od 8-15. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z  

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie. 
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