
2.  aaPonadto obwieszczenie wywiesza sie na tablicy ogtoszen w siedzibie RDOS we Wrodawiu oraz publikuje w
Biuletynie Informacji Publicznej RDOS (www.wroclaw.rdos.gov.pl).
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Otrzytnuia z prosba o wvwieszenie na tablicv ocrfoszert Urzedu na okres 14 dni:
^jj W6jt Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica

Piecz^c urz^du:Wywieszono

Zdj?todnia
Podpis:

Wroclaw,

OBWIESZCZEN IE
Dziatajajc na podstawie:
•art.  10 i 49 ustawy  z dnia  14 czerwca  1960 r.   Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w zwiazku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o ^rodowisku ijego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie ^rodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na ^rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa
OOS, zawiadamiam strony postepowania,

•art. 85 ust. 3 ustawy OOS podaje. do publicznej wiadomosci,

ze Regionalny Dyrektor Ochrony ^rodowiska we Wroctawiu po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 5 wrzesnia 2011 r. ztozonego przez Pana Jana Wierchowca dziataja^cego w imieniu
i na rzecz Inwestora - European Resources Polska Sp. z o.o., przekazanego wedtug
wtasciwosci przez Wojta Gminy Stara Kamienica w pismie z dnia 4 marca 2016 r., znak:
RRG.O^.7627/3-79/2011/1/2016, wydat decyzj^ z dnia 6 wrzesnia 2016 r., znak:
WOO^.4235.3.2016.MS.9 w kt6rej odm6wi^ okreslenia srodowiskowych uwarunkowari dla
przedsi^wzi^cia polegaj^cego na wykonaniu badah geofizycznych i prac geologicznych
maja.cych na celu poszukiwanie ztoza polimetalicznego z uranem na obszarze
koncesyjnym ,,Kopaniec -Kromnow"

Z tresci^ ww. decyzji oraz z dokumentacja^ sprawy mozna zapoznac si w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony ^rodowiska we Wroctawiu, pi. Powstaricow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw, pok6j 3252, w godzinach od 800 do 1400 w dniach pracy Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty podania powyzszej
informacji do publicznej wiadomosci.—

Ponadto informuje., iz strony moga. wniesc odwotanie od ww. decyzji, w terminie
14 dni, licza^c od dnia dore.czenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy
Kodeks post^powania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez
obwieszczenie dore.czenie uwaza sie. za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego

ogtoszenia.
Dane ww. o decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zostaty zamieszczone

w publicznie doste.pnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie (www.ekoportal.gov.pl) pod numerem 434/2016.

Jednoczesnie prosze Wdjta Gminy Stara Kamienica o przekazanie informacji
na pi^mie o terminie wywieszenia i zdjecia niniejszego obwieszczenia.
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