
BURMISTRZ Zl^BIC | ** e *• «

57-220 Zitfnce

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),
wzwiazku z art. 33 oraz 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
oocenach oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pozn. zm.)
zawiadamiam, ze Burmistrz Zie>ic wszczal, na wniosek zlozony w dniu 25 stycznia 2013
roku uzupelniony w dniu 1 luty 2013r. przez Pana Mariana Bialka, dzialajacego w imieniu i
na rzecz inwestora - PGL LP Nadlesnictwo Henrykow ul. Polna 5 57-210 Henrykow ,
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzi^cia pn.Przebudowie drogi lesnej - pn. Henrykowskie
Buki" w Lesnictwie Witostowice o calkowitej dhigosciach ok. 8100 mb. na terenie
Gmin Ziebice, Strzelin, Przeworno pow. Zabkowice i Strzelin woj. dolnoslaskie
realizowanej na dzialkach 151/226, 149/207,w obr?bie 0023, Skalice, Gm. Ziebice i
dzialkach nr 237/201, 242, 210/205, 208/204, 214/198, 244, 217/194 w obrebie 0028 -
Witostowice, Gm. Zie>ice pow. Zabkowice Slaskie, oraz na dzialkach nr 187/203,
194/202, 185/195, 184/193, 190/194 w obrebie 0002 Dobroszow , Gm. Przeworno,
pow. strzelinski oraz dzialki nr. 289/189, 288/188, 302/182 w obrebie Nowolesie Gm.
Strzelin, pow. strzelinski woj. dolnoslaskie."

Zgodnie z art. 75 ust 6 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na srodowisko
organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsiewziecia jest Burmistrz Ziebic.

Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwosci zapoznania si$
z dokumentacja sprawy, skladania uwag i wnioskow w formie pisemnej, elektronicznej
iustnej w Urzedzie Miejskim w Ziebicach, pokoj nr 1, w godzinach7.30 - 15.30 . Zlozone
uwagi iwnioski zostana rozpatrzone przez Burmistrza Ziebic przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Poniewaz inwestycja oddzialuje rowniez na dzialki znajdujace si$ w obrebie wsi Dobroszow
bedacej wobrebie administracyjnym gminy Przeworno, oraz we wsi Nowolesie b^dacej w
obrebie administracyjnym gminy Strzelin uprzejmie uprasza si? Wojta Gminy Przeworno
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin o obwieszczenie niniejszego pismazgodnie z art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego dor^czenie uznaje sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia.
Otrzymuja;

1. Wnioskodawca;

2. W6jt Gminy Przeworno z proSba o wywieszenie natablicy ogloszeii Gminy Przeworno oraz umieszczenie wBiuletynie
informacji publicznej gminy;

3. Burmistrz Miasta i Gminy Strzefcin z proSba^ owywieszenie na tablicy ogloszeri Gminy Strzelin oraz umieszczenie wBiuletynie
informacji publicznej gminy;

4. Urzad Miejski wZiebicach - tablica ogloszeii; -w/rTCT'T? "7
5. Biuletyn informacji publicznej Gminy Ziebice; ^1X1*^^*'
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