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OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia
polegąąóego na ''oDTWARZANIU GRANIc śnóoleśN EGo ZBIoRNIKA
WoóNEGo _ czARNY STAW" na podstawie ań. 33 ust 1 pkt 1 w związku z ał1'.79 ust.

1 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) iań. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz.U. nr 98 z 2OOOr. poz.1O71 z pożn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do
publicznej wiadomości co następuje:
1/ Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko.
2/ Na wniosek Nadleśnictwa Kluczbork z siedzibą przy ul. Mickiewicza nr B w Kluczborku
zostało wszczęte postępowanie W sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na,,ODTWARZANIU
GRANIC SRODLESNEGO ZBIORNIKA WODNEGO - CZARNY STAW'.
3t organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Lasowice Wielkie.
4t organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień s4l Państwowy
Powińwy lnspektor Sanitarny w Kluczborku i Generalny Dyrektor ochrony Srodowiska w
Opolu.
5/ Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy, która jest wyłozona do wglądu w siedzibie tut. Urzędu pokoj nr 19

orazo moŻliwości składania uwag iwnioskow.
6t Wnioski i uwagi moŻna składaÓ pisemnie, ustnie do protokołu oraz W formie
elektronicznej na adres rgk@lasowicewielkie.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w
terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do
02.09.2011.
7i Wniosek powinien zawieraó nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz
przedmiot wniosku.
8/ organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt
Wielkie.

Gminy Lasowice

ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2l BlP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Lasowice Małe.
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oBWlEszczENIE vl/YvvlEszA slĘ NA oKREs 21 DNI TJ. 11.08.201 1 - 02.09.201',1


