/
Wojt Gminy

•

GUBIN
ul. Piastowska 24A

66-620 GUBIN

PWE Gubin sp. z

0.0.

Biuro Zarz<tdu
Oddzial KWB Turow
59-916 Bogatynia 3

W zwi<tzku ze zlozonym
srodowiskowych
eksploatacji

przez

uwarunkowaniach

odkrywkowej

administracyjnych

Was wnioskiem

dla projektowanego

zloza w~gla brunatnego

wydanie

0

przedsi~wzi~cia

decyzji

0

polegaj<tcego na

Gubin realizowanego

gminy Gubin w powiecie krosnienskim

decyzji

w granicach

oraz gminy Brody w powiecie

zarskim na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post~powania
administracyjnego

Ut. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) wzywam do uzupelnienia brakow

formalnych przedmiotowego

wniosku.

Zgodnie z ustaw<t z dnia 3 paZdziemika

2008 roku

0

udost~pnianiu

informacji

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
oddzialywania

0

0

ocenach

na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z poin. zm.) do wniosku nalezy

dol<tczyc w przypadku przedsi~wzi~c wymagaj<tcych decyzji,
pkt 4 lub 5, prowadzonych
nieruchomosci

w granicach

przestrzeni

gruntowej, zamiast kopii mapy,

0

0

ktorej mowa wart. 72 ust. 1

niestanowi<tcej cz~sci skladowej

ktorej mowa w pkt 3 - map~ sytuacyjno-

wysokosciow'1 sporz'1dzon<t w skali umozliwiaj<tcej szczegolowe przedstawienie

przebiegu

granic terenu, ktorego dotyczy wniosek, oraz obejmuj<tc<tobszar, na ktory b~dzie oddzialywac
przedsi~wzi~cie;
oddzialywaniem,

(art.

74 ust.

1 pkt

4), w zwi<tzku z mozliwym

transgranicznym

przebieg granic oddzialywania przedsi~wzi~cia powinien obejmowac teren

Polski i teren Republiki Federalnej Niemiec.

I

W celu zakwalifikowania

przedsit(wzit(cia wnoszt(

0

podanie powierzchni

gomiczego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27 lit a) rozporzqdzenia
listopada

2010 r. w sprawie

okreslenia

rodzajow

Rady Ministrow

przedsit(wzit(c

obszaru
z dnia 9

mogqcych

znacz<:tco

oddzialywac na srodowisko (Dz.U. Nr. 213, poz.l397)
Proszt(

0

wyjasnienie

roznicy

powierzchni

pomit(dzy kart<:t informacyjn<:t przedsit(wzit(cia

calkowitej

projektowanej

7 650 ha jak podano

eksploatacji

na stronie 6, a

powierzchni<:t podan<:tw pismie z dnia 28.06.2011 r. tj. 8 936 ha. w rozbiciu na gmint( Gubin i
gmint( Brody.
Na stronie 3 Karty Informacyjnej podano, ze od polnocy i polnocnego wschodu granict(
eksploatacji wyznacza nieczynna linia kolejowa Gubin - Lubsko, proszt(

0

podanie czy

przedmiotowa linia kolejowa wchodzi w sklad terenu przeznaczonego do eksploatacji, czy
znajduje sit( poza terenem projektowanego przedsit(wzit(cia. Powyzsze jest niezbt(dne do
ustalenia organu wlasciwego do prowadzenia postt(powania zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziemika 2008 roku

0

udostt(pnianiu informacji

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz

0

0

srodowisku i jego ochronie,

ocenach oddzialywania na srodowisko.

(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z p6Zn. zm.)
W zwiqzku z powyzszym wnoszt(

0

uzupelnienie przedmiotowego

wniosku

0

dane i

informacje jak wyzej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Niezastosowanie

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wlkp.

sit( do niniejszego wezwania spowoduje pozostawienie

podania bez

