Znak sprawy: PZP.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 22 maja 2018r.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj.Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Wójt Gminy Żagań informuje, że w postępowaniu w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , prowadzonym na
wniosek mgr inż. Daniela Sadowskiego SKALA Biuro Projektów i Nadzorów Nowa
Kopernia 1A, 67-300 Szprotawa działającego w imieniu Powiatu Żagańskiego ul.
Dworcowa 39, 68-100 Żagań w dniu 22.05.2018r. zostało wydane postanowienie
znak: PZP.6220.4.2018 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi powiatowej nr 1071F”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na dz. nr 133, obręb
Żagań-Miasto, dz. nr 1036, 958, 964, 1039, 646, 643, 1041, 909 obręb
Dzietrzychowice, gmina Żagań i dz. nr 320 obręb Karczówka, gmina Brzeźnica.
Z treścią postanowienia
oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora PGW
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w
Żaganiu, pokój nr 7.
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
W związku z tym, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20
zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1405 ze zm.) strony
postępowania zostają poinformowane przez niniejsze obwieszczenie.

Wójt Gminy Żagań

Obwieszczenie umieszcza się:
•
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, Żagań
•
w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Żagań pod adresem www.bip.gminazagan.pl
•
na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wieś Dzietrzychowice
oraz
•
na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórska 30,
Brzeźnica
•
na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17, Żagań

