
Wleń, dnia 16 maja 2012 r.
OŚ/01/2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na  podstawie  art.  73  ust.  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.  z 
2008 r. Nr 199, poz.1227) oraz  art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z dnia 17 
listopada 2000 r., poz. 1071 ze zmianami).

zawiadamiam

że  w  dniu  17.10.2011  r.  na  wniosek  z  Urzędu,  zostało  wszczęte  ponowne 
postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia  pn.  „Pilchowice  II  – 
remont  jazu stałego,  zasuw i niecki wypadowej w Pilchowicach w granicach 
działek gruntu nr 63/2, nr 235 i nr 258 dla Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. ul. 
Obrońców  Pokoju  2B,  58-500  Jelenia  Góra.  Jak  również  w  związku  z 
postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej  Górze 
odmawiającego  stwierdzenia  nieważności  postanowienia  wydanego  przez 
Burmistrza  MiG  Wleń  o  stwierdzeniu  obowiązku  sporządzenia  raportu  o 
oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.
Przedsięwzięcie  posiada  opracowany  raport  oddziaływania  na  środowisko 
wykonany na podstawie Postanowienia  Burmistrza Miasta  i  Gminy Wleń Nr 
UMiGW-WOŚ/01/09  z  dnia  3  września  2009  r.  po  zasięgnięciu  opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim.



Opracowany raport został pozytywnie oceniony przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  postanowieniem  nr  RDOŚ-02-WOOŚ-
6613-2/67-1/10jnk uzgadniając realizację przedsięwzięcia.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3.10.2008 r. Ustawa o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o 
możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w 
siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Wleń,  pok.  nr  3,  tel.  075-71-36-085,  w 
terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz MiG 
Wleń.

Otrzymują:
1. Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze. 
4. Marcin Bustowski, ul. Morcinka 3/6,58-500 Jelenia Góra oraz Jakub May, Kopaniec 1       
    58-512 Stara Kamienica.
5. Pan Henryk Lutkiewicz, Pilchowice.
6. Starostwo Powiatowe, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski.
7. a/a
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