Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55

55 – 065 Jordanów Śląski
Jordanów Śląski, dnia 26.10.2017r.
L.dz. OŚ.GN.6220.2.5.2016/2017

OGŁOSZENIE
W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kopaliny z poszerzonego dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej
złoża kruszywa naturalnego „Jezierzyce Wielkie I” na terenie gminy Jordanów Śląski,
w ramach którego przeprowadzono ocenę oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko,
zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz art. 10 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.
1257) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą wyżej określonej
oceny oddziaływania oraz składania uwag i wniosków.
Z Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kopaliny z poszerzonego dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża
kruszywa naturalnego „Jezierzyce Wielkie I” i jego uzupełnieniami sporządzonymi na etapie
uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska we Wrocławiu (zgodnie z określonymi przez RDOŚ wymogami) oraz całą
korespondencją dotyczącą uzupełnienia raportu można będzie zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 (pok. nr 3, tel. 71/39 11 583) w dniach
10.11 – 30.11.2017r. w godz. 7.30 – 15.00. Powyżej określony termin dotyczy również
możliwości składania w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski ewentualnych uwag
i wniosków dotyczących sprawy.
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Ponadto informuję, że na podst. art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia
29 września 2017r., znak: WOOŚ 4242.120.2016.MS.8 uzgodnił warunki realizacji tego
przedsięwzięcia.
W załączeniu: wyżej określone postanowienie RDOŚ we Wrocławiu

Podano do publicznej wiadomości przez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski
2) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Borów
3) umieszczenie na stronie internetowej www.jordanowslaski.pl

Sprawę prowadzi
Zbigniew Fabisch
insp. ds. gospodarki gruntami
Urzędu Gminy Jordanów Śląski
tel. 71 39 11 583
email: z.fabisch@jordanowslaski.pl
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