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Nasz znak: ROS.6220.5.1.2017.SB

OBWIESZCZENIE
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

zdnia  16 maja2017 r.

Na  podstawie   art.   49,   61   §   4  i   art.   10   §1   ustanvy  z  dnia   14   czerwca   1960r.   -  KocZeds

posfgpowcy#z®cr   c¥c777?Z.7gisf7.CZCJy.7ZegO   (tekSt  jednOlity:   Dz.   U.   z   2016   r.   poz.   23   z   p6Zn.   zm.),
w  zwiazku  z  art.  74  ust.  3  ustarvy  z  dnia  3  paZdziemika  2008r.  a  a/c7osfgf,72Z.CZ7?Z.a/  Z.7?/O7.rmCrC/.Z.
o  5rodowisha i jego  ochionie,  udziale  spoteczehstwa w  ocheonie  Srodowiska oraz  o  ocenach
ocJdzz'czZ)"/cz72Z®CZ 72CZ S'7.OC7owisfro (tekst jednolity:  Dz.U.  z 201 6 r. poz.  353 z p6Zn. zm.)

zawiadamia    sic
wszystkie    strony   w   sprawie)

iZ na vlmiOSek Inwestora - Pana Sz)-ona Kapturkiewicza, zam. w Pile, w tutejszym Urzedzie
zostalo wszczete postepowanie administracyjne w sprawie \vydania decyzji o Srodowisko\vych
uwarunkowaniach     dla     przedsiewziecia     polegajacego     na     Uruchomieniu     instalacji
do     termolizy     odpad6w     organicznych    w    istniejqcych     obiektach     budowlanych,
zlokalizowanych  na  dzialkach  o  numerach:   16/25,  16/26,  16/27,  16/28  i  16/29,  obreb
geodezyjny 0014 Drawsko Pomorskie.

JednoczeSnie    zawiadamia   sis)    iZ   Bu-istrz   Drawska   Pomorskiego   przed   lvydaniem
postanowienia w  sprawie  obowiqzku przeprowadzenia oceny  oddzialywania przedsiewziecia
na  Srodowisko  oraz  sporzadzenia  raportu  o  oddzialywaniu  przedsiewziecia  na  Srodowisko,
w  postepowaniu  o  \vydanie  decyzji  o  Srodowisko\vych  uwarunkowaniach  przedsiewziecia
polegajapego    na    Uruchomieniu    instalLcji    do    termolizy    odpad6w    organicznych
w istniejacych obiektach budowlanych, zlokalizowanych na dzialkach o numerach: 16/25,
16/26,  16/27,  16/28 i 16/29,  obreb  geodezyjny 0014 Drawsko Pomorskie \vystapi o opinie

/
w tej  sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie i Pahstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Drawsku Pomorskim.

W zwiazku z po|vyZszym strony mogq zapozna6 sis z dokumentacjq dotyczqca przedmiotowej
spravy  w  Referacie  Rolnictwa  i   Ochrony   Srodowiska  urzedu  Miejskiego   w  Drawsku
Pomorskim,    Park    Chopina    2,    78-500    Drawsko    Pomorskie,    p.nr    2,    w    godzinach:
od poniedzialku do srody: 730 - 1430, czwartek: 730 - 1530, piatek: 730 - 1330.

Zawiadomienie  bqdZ  doreczenie  uwaZa  sis  za  dokonane  po  uplywie  cztemastu  dni  od  dnia
publicznego ogloszenia.

Dziefi publicznego ogloszenia -  17 maja 2017 r.

Sprawe prowadzi:
sinnislaw Butcayhski
Urzad Miejski w Drawsrfu Pomorskim/
Referat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
te1. 94 3446 853

`<t\


