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Jordanów Śląski, dnia 12.04.2010r.

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie  do  przepisów art.  49  i  art.  61  §  4  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), mając 
na  uwadze art.  9,  art.  14,  art.  15 i  art.  33 ust.  1  ustawy z dnia  03 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 późn. zm.) 

zawiadamiam

 że na wniosek DM CELUS Sp. zoo ul. Gorzowska 18B 66-440 Skwierzyna, zostało wszczęte 
postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji  „Budowa  Zakładu  Produkcji  Granulatu 
Energetycznego  w  Jordanowie  Śląskim  na  działkach  nr  253,  256/2,  256/3  i  256/4 
położonych w obrębie wsi Jordanów Śląski ” 

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 
wynikających z art. 10 kpa, 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  z  głoszenia  uwag  i  wniosków  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania 
zawiadomienia,  w  Urzędzie  Gminy  w  Jordanowie  Śląskim  przy  ul.  Wrocławskiej  55 
(pok. Nr 3) tel. 071/ 39 11 583.
Jednocześnie zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzyskania przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownych opinii 
i  uzgodnień  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  oraz  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu,  w  tym  wydania  postanowienia  o  obowiązku 
sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  lub  ewentualnie  postanowienia  o 
odstąpieniu  od  obowiązku  sporządzenia  raportu,  zostanie  załatwiona  niezwłocznie  po 
otrzymaniu w/w opinii.

                                                                     Wójt Gminy Jordanów Śląski
                                                                 /-/ Henryk Kuriata                                            

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski
2. umieszczenie na stronie internetowej www.jordanowslaski.pl 
3. strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem

http://www.jordanowslaski.pl/



