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OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
 

o wszczeciu postepowania i wystapieniu do organow wspoldzialajacych
 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia ]4 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania 
admi nistracyjnego (tj, Oz.U. z 2016 r. paz. 23), art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziern ika 
2008 r. 0 udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j . Oz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pOZI1. zm.) , 

zawiadamiam 
ze na zadanie Romana Walkowiak i Marka Litwinski, Wojewodzkie Przedsiebiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Legnicy Spolka Akcyjna, ul. Poznanska 48, zostalo wszczete postepowanie w sprawie 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia 
pn. Kogeneracja gazowa dla Chojnowa, polegajaca na rozbudowie kotlowni osiedlowcj przy 
ul. Kiliriskiego w Chojnowic na terenie dzialek nr 126/19, 126120, 126/21, 126122, 126/23, 126/24, 
126/25 obreb 6 miasta Chojnowa. 

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczaco 
oddzialywac na srodowisko, wyszczegolnionych w § 3 ust. I pkt 4 rozpo rzadzenia Rady Ministrow 
z dnia 9 listopada 20 10 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac 113 srodowisko 
(t.j. Dz, U. z 2016, pOZ. 7]) i podlega postepowaniu 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych
 
IIwarunkow aniaeh.
 
Organem wlasciwyrn do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Chojnowa.
 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu 
informacj i 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodcwisko (t.j . Oz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pam. zm.) decyzje 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach na realizacje w /w przedsiewziecia wydaje sie po uzyskaniu opinii regionalnego 
dyrektora ochrony srodowiska oraz paristwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

W zwiazku z powyzszyrn rozstrzygniecie sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu 
wyrnaganych uzgodnien oraz opinii pornocniczych. 

Poniewaz liczba stron niniejszego postepowania przekraeza 20, zgodnie z art. 74 ust. J wyzej 
wspomnianej ustawy 0 udostepnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
W ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko, niniejsze obwieszezenie zostaje 
podane do wiadomosci poprzez zamieszczenie : 
na tablicy ogloszen Urzedu Miej skiego Miasta Choj nowa przy pl. Zamkowy I, 
na stronie internetowej Urzedu Miasta Chojnowa ( lV W W . chojriow.eu ), 
na stronie Biuletynu lnforrnacji Publicznej Miasta Chojnowa tbip.chojnow.net.ph, 
w miejscu realizaeji przedsiewziecia. 

Zgodnie z art. 10 Kpa w kazdyrn stadium postepowania strony rnoga zapoznac sie z materialem 
dowodowyrn zgromadzonym w przedrniotowej sprawie, jak rowniez wypowiedziec sie eo do 
zebranych dowod6w i materi alow oraz zgloszonych zadan w Wydziale Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego pI. Zamkowy I, (pok6j 12, II pi~tro, tel. 76 8188 684 wew. 
110, poniedzialek, sroda, czwartek w godz. 730 

- 1530 
, wtorek w godz. 73 

- 1630 i w piatek w godz. 
730 1430

- ) w terrninie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa. 


