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Trzebnica, 27 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 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. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz
Gminy Trzebnica informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz ze
zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą na budynek usługowystolarnia z lakiernią z częścią socjalno- biurową z możliwością dalszej rozbudowy”
1. Postępowanie prowadzane jest na wniosek Pana Janusza Piech, reprezentowanego przez Panią
Monikę Kapusta, EKOlogis Laboratorium Badań Środowiskowych S.C., ul. M. Skłodowskiej- Curie
55/61, 50-369 Wrocław.
2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której
sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
3. Informacje o:
• wniosku, który wpłynął w dniu 26.05.2014 r.
• raporcie o oddziaływaniu na środowisko
umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza
Gminy Trzebnica, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.
4. Organem administracji właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków
w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy Trzebnica. Organami właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy.
5. Informuje się o możliwości:
• zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu na środowisko,
uzupełnieniami raportu oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
• składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego
przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski może składać każdy w godzinach pracy urzędu, w terminie od 28 stycznia do 17 lutego
2015 r. w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (pok. 129),
pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Mogą być one wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262. ze zm.).
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