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W zwiqzku z wezwaniem do usuniycia brakow formalnych we wniosku a wydanie
decyzji a srodowiskowych

uwarunkowaniach

eksploatacji

zloza

odkrywkowej

administracyjnych

realizacji

wygla brunatnego

przedsiywziycia

Gubin

gminy Gubin w powiecie krosnienskim

polegajqcego

realizowanego

na

w granicach

oraz gminy Brody w powiecie

zarskim informujemy i wyjasniamy:
1. Przedsiywziycie, jakim jest odkrywkowa eksploatacja wygla brunatnego, prowadzi siy w
granicach

przestrzeni

stanowiqcej

cZysci skladowq nieruchomosci

gruntowej,

wobec

czego naszym zdaniem nieuzasadnione jest zastosowanie art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 paidziernika

2008r. a udostypnianiu informacji a srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz a ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. z 2008r. Nr 199, paz.
przedstawiamy

1227 ze zm.). Tym niemniej

dla celow pomocniczych

mapy w skali 1:25 000 z oznaczeniem granic terenu, na ktorym bydzie

realizowane przedsiywziycie oraz obszaru, na ktory bydzie oddzialywac przedsiywziycie.
2. Powierzchnia planowanego obszaru gorniczego wynosi 10 015 ha .
3. Powierzchnia

calkowita terenu, na ktorym bydzie realizowane przedsiywziycie,

10015 ha i jest rowna powierzchni
administracyjnych

planowanego

obszaru gorniczego.

wynosi

W granicach

gminy Gubin powierzchnia ta wynosi 6 253 ha, natomiast w granicach

administracyjnych

gminy

nieuwzglydnianie

podanych

Brody

-

przez

3 762
nas

ha.

W

powierzchni

zwiqzku

z

tym

w

Karcie

przedsiywziycia i w pismie z dnia 28.06.2011r. , znak: PWE-ZB/DP-63/2011
siy do ww. terenow.
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prosimy

a

informacyjnej
odnoszqcych

4. Linia

kolejowa

Gubin-Lubsko

znajduje

Sly

poza

terenem

projektowanego

przedsiywziycia.

Zalqczniki:
1. mapa w skali 1:25000 z oznaczeniem granic terenu, na kt6rym bfidzie realizowane
przedsifiwzificie oraz obszaru, na kt6ry bfidzie oddzialywac przedsifiwzificie

Otrzymujq:
1. Adresat,
2. ZDaa.

