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Trzebnica, 9 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 98 ust. 4 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Burmistrz Gminy Trzebnica
informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwunastu budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, wolnostojących wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą
niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 250/3 AM-1, obręb Biedaszków Wielki”.
1. Postępowanie prowadzane jest na wniosek Łukasza Sołtysa, który wpłynął w dniu
28 listopada 2011 r.
2. Przed wydaniem decyzji, w ramach procedury realizowanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław), przeprowadzana jest
ocena oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 Skoroszowskie Łąki PLH020093.
3. Na zlecenie inwestora sporządzono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Skoroszowskie Łąki PLH020093. Informację o przedmiotowym dokumencie 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 o warunkach zabudowy jest Burmistrz Gminy
Trzebnica.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, zgłoszonych do Burmistrza Gminy Trzebnica
w trakcie trwania procedury udziału społecznego, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
we Wrocławiu.
6. Informuje się o możliwości:
• zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000, uzupełnieniami raportu oraz pozostałą dokumentacją sprawy
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 88) oraz Wydziale Architektury i Urbanistyki
(pok. 51)
• składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego
przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski może składać każdy w godzinach pracy urzędu, w terminie od 10 do 30 czerwca 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Mogą być one
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres - sekretariat@um.trzebnica.pl, 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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