BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310-35-19, fax. 71 310-22-95
e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl
www.oborniki-slaskie.pl

Oborniki Śląskie, dnia 20 maja 2013 r.
RIOŚ. 6220.11.18.2012

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z 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. nr 199, poz.1227) w związku
z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, że Burmistrz Obornik Śląskich dnia
20 maja 2013 r., wydał decyzję odmawiającą ustaleń o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła o mocy
elektrycznej zainstalowanej 500kW poprzez proces zgazowania biomasy, sygn. RiOŚ.
6220.11.17.2012.
Z treścią ww. decyzji, jak również z całą dokumentacją sprawy, można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich /ul. Trzebnicka 1/ - Wydział Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, pok. nr 7, w godzinach od 830 do 1530, w terminie
14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, iż treść decyzji odmawiającej ustaleń o środowiskowych
uwarunkowań na realizację ww. przedsięwzięcia, dostępna

jest na stronie internetowej pod

adresem: http://bip.oborniki-slaskie.pl/, w zakładce aktualności oraz ochrona środowiska – decyzje
środowiskowe.
Ponadto strony postępowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji w terminie
14 dni od dnia zapoznania się z jej treścią.
Otrzymują w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni (nie licząc dnia wywieszenia obwieszczenia).
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich – 4x;
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (www.oborniki-slaskie.pl);
3. W miejscu planowanej inwestycji, ul. Wołowska 2, Oborniki Śląskie;
4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Oborniki Śląskie – 6x;
Z up. Burmistrza
5. Słup ogłoszeniowy w miejscowości Oborniki Śląskie – 6x;
Zastępca Burmistrza
6. aa.
Karol Kos
Do wiadomości:
1. Artur Fedeczko – pełnomocnik;
2. Savi Sp. z o.o., ul. Wołowska 2, 55-120 Oborniki Śląskie;
3. Savi Inwestycje Sp. z o.o., ul. Wołowska 2, 55-120 Oborniki Śląskie.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie terminu wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablicy ogłoszeń.
WYWIESZONO……………………………...
ZDJĘTO………………………………………
PODPIS……………………………………….
PIECZĘĆ URZĘDU ………………………....

