Goczałkowice-Zdrój, dnia 03.04.2019 r.

PR-ROS.6220.0002.2019

Obwieszczenie
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
zawiadamia, że w dniu 03.04.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „przebudowa kanalizacji ściekowej w
części Gminy Goczałkowice-Zdrój objętej wpływami eksploatacji górniczej PG
SILESIA” na wniosek złożony przez Pana Przemysława Marka, działającego na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA”
Spółka z o.o. z Czechowic-Dziedzic.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy
Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej nr 13 – pokój nr 213, w terminie 14 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości tj. od 03.04.2019 r. do 17.04.2019 r. (w godzinach
pracy Urzędu).
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