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WI.600.14.2012.PM 
 
 
                                                  OBWIESZCZENIE 
                                           Wójta Gminy  Kondratowice 
 
 
       Na podstawie  art 33 ust 1 w związku z art 79 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 z późniejszymi zmianami ) 
 
                                                 zawiadamia się , 
że na wniosek KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 
57-150 Prusy, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  „Budowa instalacji gazu płynneo 
opartej na 6 naziemnych, zewnętrznych zbiornikach magazynowych o pojemności 
6700 l każdy, parownika wraz z przyłączem gazu rur PE do suszarni zbóż na terenie 
gospodarstwa rolnego KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. Kondratowice, 
ul. Słowiańska 5, gmina Kondratowice, dz.nr 82/5”                                                                            
 
                                        Wójt Gminy Kondratowice 
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
i Państwowego Inspektora sanitarnego w Strzelinie 
 
na podstawie art. 64 ust.1 ww. ustawy o opinię co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego 
zakresu raportu.   
 
Każdy ma możliwość się zapoznania z dokumentacją ww. sprawy na którą skład 
wchodzą: 
1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
2.Karta informacyjna przedsięwzięcia +zapis w formie elektronicznej na płycie  CD.   
3. Wypis z rejestru gruntu. 
4.Kopia mapy zasadniczej, na której oznaczono położenie zbiorników gazu 
   i instalacji względem sąsiednich działek. 
5. Informacja  o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W/w dokumentacja dostępna będzie w Urzędzie Gminy w Kondratowicach przy 
ul. Nowej Nr 1, w pokoju Nr 18 we wtorki,  środy, czwartki w godzinach  od 800 
do 1300. 



 
 
Zgodnie z art. 29 ww ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków   
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej 
wiadomości. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone : 

− w formie pisemnej w sekretariacie ,Urzędzie Gminy w Kondratowicach, 
  ul. Nowa 1,57-150 Prusy. 

     Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Kondratowice. 

 
Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie : 
− na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kondratowicach przy ul. Nowej 1 
          oraz na terenie gminy, 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kondratowice. 
 
 
 
 
                                                                          Wójt 
                                                                Wojciech  Bochnak 


