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Wołów, dnia 13 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO
Zgodnie z art. 72 ust. 6 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 (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

informuję ogół społeczeństwa
poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego (http://bip.powiatwolowski.pl)
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2
że w dniu 09.12.2021 r. została wydana decyzja nr 549/21 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla
inwestycji polegającej na: budowę zaplecza terminalowego, w tym placu przeładunkowo-składowego dla pustych kontenerów wraz
z obiektami towarzyszącymi z podziałem na etapy;
 ETAP 0 – w zakresie: kontenery techniczno-socjalne, maszty oświetleniowe o wysokości 10m, składowiska kontenerów o powierzchni
do 500 m² każde z niezbędną infrastrukturą;
 ETAP 1 – w zakresie: maszty oświetleniowe o wysokości 30m i 10m, składowiska kontenerów o powierzchni do 3 000m² każde,
stanowisko tankowania pojazdów z niezbędną infrastrukturą;
 ETAP 2 – w zakresie: budynek biurowo-socjalny, wiata do napraw i stanowisko do mycia kontenerów i pojazdów, schody zewnętrzne,
maszty oświetleniowe 30m i 10m, składowiska kontenerów o powierzchni do 3 000 m² każde, stanowisko tankowania pojazdów
z niezbędną infrastrukturą;
 ETAP 3 – parking samochodów osobowych,
 ETAP 4 – elektroniczny system operacyjny OCR zawierający bramownice o wysokości do 7m, maszty z kamerami i wyświetlaczami
informacyjnymi o wysokości do 7m, kioski do rejestracji danych z niezbędną infrastrukturą;
dz. nr 51/1, 51/2, 51/3, 43, 44, 47, 46/18 (po podziale działki 46/17), 60, 64, am-1;
dz. nr 1, 6, am-3; obręb Brzeg Dolny, dz. nr 51/3, am-2, obręb Radecz, gmina Brzeg Dolny,
która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 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, wskazuje
się dzień 29.10.2021 r. jako ten, w którym:
- nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępniono treść decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
pl. Piastowski 2 w Wołowie, pok. 31, od poniedziałku do piątku - w godzinach 800-1400, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod
nr: 71 380-59-15. Jednocześnie informuję, że każdy kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do
Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Wołowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.
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