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OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udzialu
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach

a podsta\\ ie arU3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 20081'. o udostępnianiu
informacji o środov,,-isku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20081'. r 199 poz.1227) Burmi. trz
Praszki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeóstwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzj i o środo\\. iskowych uwarunko\vaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.: ..rozbudo\\a odle\\ni metali nieżelaznych" na działce
nr 184/7 k.m. 1 obręb Kowale - Parcela. obejmujących teren plano\\anego przed ięwzięcia.

Postępowanie wszczęto \\. dniu 28 grudnia 2011 r. na \\nios k EKO ALU - MIEDŹ
TRADE Sp. z 0.0. KO\vale ul. Wieluńska 1a. 46-320 Prac zka.

Organem właściwy m do \',) dania decyzji jest Burmistrz Praszki a organami
właści\vymi do wydania opinii i dokonania uzgodnieó są Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu i Paóstwowy PO\\ iato\', y Inspektor Sanitarny wOleśnie.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami spraw y \\ Urzędzie
Miejskim \', Praszce pok. nr 5 w godzinach praC) urzędu \\ terminie od 26.01.2012 do
15.02.2012r.

\\agi i ,,·nioski mogą być \\l1oszone:
- \V formie pisemnej na adre rząd T\1iej ki \\ Pra zce. PI. Grum\ aldzki 13. 46-320

Praszka,
- ustnie do protokołu w siedzibie organu: Urząd Miejski w Praszce PL Grunwaldzki 13.

46-320 Praszka,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym. o którym mowa \V ustawie z dnia 18 września
200 I1'. o podpisie elektronicznym (Dz. U. r 130. poz. 1450 z późno zm.) na adres
poczty elektronicznej llllligw PEl f t c 1.

Uwagi i wnioski mogą być \\"I10SZ0ne w terminie od 26.01.2012 do 15.02.2012r. .
Organem właści\\ ym do rozpatrzenia u\\ ag i \\l1ioskó\\ jest Burmistrz Praszki.
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