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59-2 25 Chojn6 w
Chojn6w, dnia 04.04.2017 r.

ZA WIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
o wszczeciu postepowania i wystapieniu do organow wspoldzialajacych
Zgodnie z art. 61 § 4 uslawy z dnia 14 czerwca ] 960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Oz. U. z 2016, poz. 23 z pain. ZITI.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy
o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Oz. U. z 2016 r., poz. 353 z
zm.)

pam.

zawiadamiam
ze w dniu 13.03 .2017 r. 20sta10 wszczete na zadanie Wtodzimierza Banas reprezentujacego finny
"ARCHIPROJEKT" Wlodzimierz Banas, dzialajacego w imieniu Przychodni Rejonowej
w Chojnowie, ul. Legnicka 12, postepowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia p.n. "Budowa cenlrum medycznego dla
regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzetu medycznego" .
Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewziec wyszczegolnionych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec rnogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz, 71 z pozn, zm.), jednakze
realizowane bedzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Dolnoslaskicgo 2014-2020, Priorytet 6 Infrastruktura spojnosci spolecznej , Dzialanie 6.2
Inwestycje w infrastrukture zdrowotnq.
Organem wlasciwyrn do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Chojnowa.
Zgodnie z art. 64 ust. I pkt J i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie , udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Oz. U. z 2016 r., poz. 353 z pozn. zm.) decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje w/w przedsiewziecia wydaje sie po uzyskaniu
opinii regionalnego dyrektora ochrony srodowiska oraz panstwowego powiatowego inspektora
san i tamego.
W zwiazku z powyzszym rozstrzygniecie sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodnien oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art . 10 Kpa w kazdym stadium postepowania strony moga zapoznac sie
z materialern dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak rowniez wypowiedziec
sie co do zebranych dowodow i material6w oraz zgloszonych zadan w Wydziale Gospodarki
Gruntami i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego pI. Zamkowy I, (pokoj 12, II pietro, tel. 76
30
30
8188 684 wew. 110, foniedziakk, sroda, czwartek w godz. 730 - 1530 , wtorek w godz. 7 - 16
i w piatek w godz. i - 1430 ) w terminie 21 dni od daty ukazania sie niniejszego zawiadomienia.
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Otrzyrnuja
I. Wnioskodawca.
2. Strony postepowania (wg wykazu pozostajacego w aktach sprawy) poprzez doreczenie .
3. ala.

