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Inwestor:

Na podstawie art, 33 ust. 1 ustawy z dnia
o Srodowisku i jego ochronie, udziale
oddzialywania nil Srodowisko (Dz. U. Nr 1gg,

a

a

przystqpien iu do przeprowadzenia oceny
wszczgciu w dniu 12 wrze5nia 2011 r.
Srodowiskowy ch puez Wojta Gminy Miqki
mozliwo6ci zapoznania siq z raportem o
instalacji do pn:etwazania odpad6w wraz
wystqpieniu do Pafistwowego
oraz do Regionalnego Dyrektora Och
realizacji pzedsigwzigda polegajEcego na:

budowie instalarcji do przetwarzania od
na terenie dziaNki 541125.

,Bo2ena Switala, ul. Wiosenna

Zgodnie z ar1"7!i ust, 1 pkt. 4 ww. ustawy org
uwarunkowaniac;h jest W6jt Gminy Migkinia.
Informacje o wniosku, postanowieniu i
Miqkinia publicznie dostqpnym wykazie danych
ijego ochronie na stronie internetowej www,m
Z wnioskiem oraz z dokumentacjqzalqczonq
Gminy Miqkinia, ul, Ko6ciuszki 41, 55-330
w przedmiotowej sprawie mozna skladad w
Gminy Miqkinia lub za po6rednictwem
srodowisko@mirtk&ad od dnia 8 listopada do

Do wiadomo5ci:
1. skona internertowa www.miekinia.ql
2. tablica oglosz:efi we wsi Migkinia, Zr6dla i Btonie
3. tablica oglosz:ei Uzqdu Gminy Miqkinia
4. Ar/a - Uzqd Gminy w Miqkini

Migkinia, dnia 3 listopada 2011r,

OBWI CZENIE

3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

1227 zp62n.zm.) informujg o:
ialywania przedsiqwziqcia na Srodowisko,

ia o wydanie decyzji o uwarunkowaniach

zialywaniu na Srodowisko inwestycji pn. ,,Budowa
n iezbqdnE infrastru kturq tech nicznq',
lnspektora Sanitarnego w Srodzie Slqskiej o opiniq

Srodowiska we Wroclawiu o uzgodnienie warunk6w

wraz z niezbgdnq i nfrastrukturE technicznq
Miqkinia, gmina Migkinia.

55-330 Miqkinia

wla6ciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych

zamieszczono w prowadzonym przez W6jta Gminy
doku mentach zawieraj qcych i nformacje o Srodowisku

(karty nr 7 I 41201 1, 21 1812011, 2lEl201 1),
akt sprawy mozna sig zapozna6 w siedzibie Uzqdu
ia w pok. 209 (tel, 0711 769-82-23), Uwagi i wnioski
pisemnej lub ustnej do protokolu w siedzibie Uzqdu

telekomunikacji elektronicznej na adres:
29 listopad a 2011 r. wlqcznie,

bv6Jr

mgr Ja,n

po5rednictwem soltys6w)


