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GR.6220.15.2014 

OBWIESZCZENIE 

nURJ\1ISTRZ MIASTA CHOJNOWA 
Na podstawie art . 33 ust. 1, w zwiazku z art. 79 ust. 1 ustawy Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 

o udostcpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j , Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pozn 
zm ), 

zawiadamia 
o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania 11a srodowisko i rozpoczeciu procedury 
udzialu spoleczenstwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziccia pn. "Przetwartanic odpadow innych niz 
niebezpieczne oraz zbieranie zlomu na nierucho mosci polozonej przy ul. Zlotoryjskiej 2 
w Chojnowie" na dzialkach nr 204/12,204/13 i 204/16 "V obrebie 3. 

Postepowanie w powyzszej sprawie prowadzone jest na wniosek, zlozony do tut. organu 
w dniu 24.09.20J4 r. (uzupelniony w dniach: 19.08 .2015 r., 01.10.20151'.,08.10.2015 r.,) przez 
finny CINETA Teresa Cebula, ul. Zlotoryjska 2, 59-225 Chojn6w. 

Przedmiotowe przedsiewziecie zaliczone jest do mogacych potencjainie znaczaco 
oddzialywac na srodowisko, 0 ktorych mowa wart. 59 ust. I pkt 2 i art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko i wyrnienione jest w § 3 ust. 1 pkt 80 
i 81 rozporzadzenia Rady M inistrow z dnia 9 1istopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec 
rnogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Oz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.), 

Organem wlasciwyrn do wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
dla w/w przedsiewziecia jest Burrnistrz Miasta Chojnowa, zas organami bioracyrni udzial 
W ocenie oddzialywania na srodowisko sa: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we 
Wroclawiu (wlasciwy do dokonania uzgodnicnia) oraz Panstwowy Powiatowy lnspektor 
Sanitamy w Legnicy (wlasciwy do wydania opinii sanitarnej). 
Biorac pod uwage opinie powyzszych organow, Burrnistrz Miasta postanowieniem z dnia 
17.1 1.2015 L, znak : GR.6220.15.20 14, nalozyl obowiazek przeprowadzenia occny oddzialywania
 
przedsiewziecia na srodowisko i okreslil zakres raportu ,
 
W duiu 07.12.2015 r. strona zlozyla do tut. organu raport 0 oddzialywaniu niniejszego
 
przedsiewziecia na srodowisko.
 

J ednoczesn ie zawiadam iam wszystkich za in teresowa nyeh 0 ill oil iwosci: 
• zapoznania sic z dokurnentacja sprawy (w tym: wnioskiern 0 wydanie decyzji , postanowieniern 
o obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, raportern 0 oddzialywaniu 
przedsiewziecia na srodowisko, dotychczasowymi stanowiskami organu opiniujacego 
i uzgadniaj 'leego) . 
• skladania uwag i wnioskow w ronnie pisemnej, llstnie do protokotu lub za pomoc,! srodk6w 
kOlllllnikacji clektroniczne i bez koniecznosci opatrywania ich bezpieeznym podpiscm 
elektronieznym,o kt6rym mowa w ustawie z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie eJektronicznym 
(tj. Dz . U. z 20 )3 r., pOZ. 262) , w terminie 21 dni, ad dnia 09.12.2015 r. do dnia 30.12.2015 r., 

w Wydzial e Gospodarki Gruntami Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego pI. Zamkowy J, 
(pok6j 12, II pietro, tel. 76 8188 684 wew. 110, poniedzialek, sroda, czwartek w godz . 730 

- 15 30 
, 

wtorek w godz. 730 
- 1630 i w piatek w godz. 730 

- 1430), e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu. 

Zlozone uwagi i wn ioski zostana rozpatrzone przez Burmi strza M iasta Choj nowa przed 
wydaniern c1ecyzj i 0 srodowi skowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy 



°
o udostepnian iu inforrnacji srodow isku i j ego ochroni e, udziale spoleczens iwa w ochronie 
srodowiska oraz ° ocenach oddzialywania na srodowisko, uwagi lub wnios ki zlozone po uplywie 
ww. terminu pozos tawia sie bez rozpatrzenia, 
N iniejsze obwieszczenie zos taje podane do publicznej wiadomosci w dniu 09. J2.20 15 L : poprzez 

. . 
zanueszczerne : 
• na tablicy inforrnacyj nej w siedzibie Urzedu Miejskiego , pI. Zarnkowy I, 
• na stronie internelowej Urzedu Mias ta Chojnowa (WIVIV. chojnow.eu ), 
• na stronie Biuletynu Jnforrnacji Publicznej Miasta Chojnowa (bip.chojnow.11 el.pl) , 
• w pobli zu miejsca reali zacji przedsiewziecia, 
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