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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z Art.79 ust 1i Art. 33 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. O udostepnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
podaję do publicznej wiadomości informację,
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
o wszczęciu postępowania administracyjnego o uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie wyciągów narciarskich wraz z infrastruktura techniczną:
-

Nr 150, 201,202, 217/1, 205, 214/1, 215, 238 w obrębie Stronie Wieś
Nr 746, 531, 743 obręb miasto Stronie Śl.

na wniosek: Art.-Ski Sp. z o.o. ul. Gajowicka 183, 53-150 Wrocław
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz
Stronia Śl. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku.

Inwestycja polegać będzie na:
Budowie kolei krzesełkowej 4 osobowej o dł. 757 m
Budowie wyciągu talerzykowy o dł. 200m
Budowie wyciągu talerzykowego 130m
Budowie wyciągu orczykowego o dł. 500m
Budowie budynku o pow. 300m2
Budowie instalacji sztucznego zaśnieŜania
Budowie oświetlenia stoku.
Z niezbędną dokumentacją sprawy moŜna zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.
przy ul. Kościuszki 55 pok. Nr 8
KaŜdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie 21 dni odnia publikacji niniejszego
ogłoszenia.
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej,
– ustnie do protokołu u osoby prowadzącej sprawę
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stronia Śl.
Jednocześnie informuję, Ŝe uwagi i wnioski złoŜone po upływie terminu, o którym mowa
powyŜej, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
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