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Chojnow, dnia 27.06.2017 r.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postcpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pozn. zm.), art. 73 usr. 1 i art. 74 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spolcczenstwa
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Oz. U. z 2016 r., poz. 353
z pozn, zm. ),

zawiadamia
ze na wniosek Marcina Magielda reprezentujacego firrne Termo'Tech Sp. Z 0.0., dzialajacego
w imieniu Wojew6dzkiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Sp61ka Akcyjna,
ul. Poznanska 48, 59-220 Legnica, zostalo wszczete postepowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. Kogeneracja gazowa
dla Chojnowa - rozbudowa kotlowni przy ul. Kiliriskiego w Chojnowie.
Planowane przedsicwziecie kwalifikuje sie do przedsiewziec rnogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko, wys zczegolnionych w § 3 ust. I pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministr6w
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 , pOZ. 71) j podlega postepowaniu 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach.
Organem wlasciwyrn do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Chojnowa.
Zgodnie z art. 64 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j . Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pozn, zm .) decyzje 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach oa realizacje w/w przedsiewziecia wydaje sie po uzyskaniu opinii regionalnego
dyrcktora ochrony srodowiska oraz panstwowego powiatowego inspektora sanitamego.
W zwiazku z powyzszyrn rozstrzygniecie sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu
wyrnaganych uzgodnien oraz opinii pornocniczych.
Ponicwaz liczba stroo niniejszego postepowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyzej
wspornnianej ustawy 0 udostepnieniu inforrnacj i 0 srodowisku i jego ochronie, udziaJe spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje
podane do wiadomosci poprzcz zamieszczenie :
- na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego pay pl. Zamkowy 1,
- na stronie internetowej Urzedu Miasta Chojnowa (www. chojnow.eu ),
- 11a stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Miasta Chojnowa (bip.chojnow.net.pty,
- w miejscu realizacji przedsiewziecia.
Zgodnie z art . 10 Kpa w kazdym stadium postepowania strony rnoga zapoznac sie z rnaterialern
dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak rownicz wypowiedziec sie co do
zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zadan w Wydziale Gospodarki Gruntarni
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego pI. Zamkowy I, (pok6j 12, Il pietro, tel. 76 8186 684
wew . 110, poniedzialek, sroda, czwartek w godz. 730 - 1530, Morek w godz. iO - 1630 i w piatek
w godz. 730 - 1430) w terminie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa.
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