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pnedsięwżięcia njeistnieje potzeba pEepÓwadfen]a oceny oddzialvan a tego pEed5ęwzięcia na

zgodn]e f ań' 75 ust' 1pkt,4), u5t' 4 iań' 63 Ust'li2 ustawY o ustawy f dnia 3 paźdfj..nita 2003l.

Ó udo$ępnieniu infÓrńa.j o środowkku i jego o.hrdńie, Udziale społecfeń{wa w ochlonie
jrodÓwiska olaf o ocełach oddfiaĘvania ńa środowiŚko {Dz' U' Nr 199 poz' 1227) wlaściwym

organem do wydania ponŻnÓw]eńia jeś Burmistr,'
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