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Na podliawb an' 12] U{aĘ f dnia 14 aeN.a 1960 |. Xodeku poltępow.nia

adńnńtacyjnego( j'Dż U f2000Nr93,pol'1071fpÓiń'żń)oGf ań,63un'1 2i.ń'54ust r
pkt.2 W zwążłu l a( 75 u* 1pk 4) Uł' 4, an' r73 ust 2 pk' 2)uśawyŹ dna 3 paźdżielnika

2003 r' o udonępnief, u nfolmacj]o ś.odowisku jąo o.hrone' udzia|e lpo|ełeńiwa w o.hronie
nodowi5ka olaż oocena.h oddżiaływania na ślodowisko (of' U' Nr199 pof 1227)olaf w fwiązku ż q

3 un 1 pkl 56 Rofponądfene Rady Minis|ów f dnk 9 |śtopada 20M l' w lptwie okćś|enia
rodfa'ów pż.d9ilwlię.i' oddż|a|ywać na śmdowisro oEż *a4ólowwh
W'runkm.ń rwiąż.nych z kwa|ilitow.ni.n ptredsięwięcia do śponąd'en|' ńpÓdu
oddfialy*ónia oa nodowcko (Df U I 20oĄ I , Nr 257 

' 
poż' 2\.|3 f póf' rm.) po Ó.pł fu.i! wn iosku

PNiatU żaeańŚki.go 
'. 

(d!t. wplYwu ]1.12 2003 .'l o {yd:n€ de.v:ii o
śrcdowiskowYth uwłuńkÓwania.h z3Ódy na t.a 

'ację 
pn.dl]ęwfięcia po4ają..gÓ na

p?ebudowe drogi powialowe] nr 1030F w łh 10+279 - 13+350 na dfalk.ch o nume.ach

ewdeń.y]ny.h 607' 532, s,obręb |(onin zagańsłi ńuń.ż.h 349,3]3, 343/2l obĘb ]ankowa

€uń|.|*|łow.j

po.apofnaniu 9ię, opiniamiPańfuMgo Powia|@.go |nśp€|dora sani|alŃ8o w fa8.niu Ns Nz
771. l /r/09 ż dni. 19 01 2009 r (dala wplywu 22 or'2@9 l ) sta.ośty Powi'tu ża8'ń9łieso ,nak:

nośiB l| 7633.3/09 f dńia 19,01'2009 L (d.la wpĘwu 2o,o1,20o9 L)

że d|a pned3]Ęwzś. a po|eBającego na,,Pu.budow|. dtĘi powlatow.j ńr 1ol0F w km !0+279

13+350 ńa dż|alka.h o nume.a.h ew|den.ylńy.h 507, 532' 5,obręb Konin żagańskI l .umeta.h 3a9,

333,343/2,.bl$ ].ńkowa żagańska, nie 5tńleie pot.reb. pneprcwadfeńia Ó.env oddfółvwania
te8o pned! ewfi!cia na środowisko

UŹ..dńi.ńi.
(dah wptwvu 31'12'2003 r,' inre(o. powial zagańśki

wYnąp l o w}danie d.cy!]io łodow&kowYch uw!.unkowan..h zgody na r€a 
'acir. 

p4edsiĘwfię.h
poegaiącego na 

'Proebudow]e 
d'ogi powatow.] ńl 1o30F w km 10+279 r3{s0 nr dfialkaĆh

o n!meE.h ewideń.y]ńy.h 607, 632, 6,obĘb KonIn ż.gańskl i ńumgra.h 3491 333, 14Bl2' oblęb

W dniu 03'012009. żonalo wicfęt. pośępow.ne adminśracyjn€ w splawi. w.yd:n a de.yfj
o łodowi5kowy.h uwarunkowaniach d a Vv pn.dśięw.ię. a.

Pismami rnak] GX'V'7625 2/0a ' dnia (}3'0l'2009 t s}sląpiÓńÓ o *'ya'.ni. op.niido s|arc'lY
Powi'tu Źagań,ki{o powi'toM€o |nspektola sanibh$o w Źagańiu
w pa.dmi*i€ J'wied.enia pÓkżeĘ pż.prowadż.ńia ÓPny oddz.a|rvańi: ńa .rodowisro
pź.dm iotow.go pd. d siĘwziĘ.ia,

Po9tanowieńiem f dnl.1901'2009l. {dak wplywu 20 01'2c{9 r') fnak] RoŚiB'| .7633.3/o9 starosta
Powiatu Ża3lń9t|.3o oraf Pań{wowy PowDlosy |nlpaktol sańftarny pismeń ż^ak: N9 Nf 771



r/]/09 f dnia 19012m9 r (dła wpvwu 2?'012009 r') wyE,i| opinię if d|a p|ańÓwanego

pżeds]ęwlięca nie islneje potfebts p2eplÓwódfeńla ocenyÓddżaWańia tegÓ predsiĘwfięca ńa

zgodnie f ań 75 ust 1pkt 4)' u5t 4 iart, 63 uł 1i2 U*awy o uławyzdnia 3 paździenika 2003 |'

o udosĘpnieniu infoma.]i Ó ślodow]sku jego ochonie, udfa|e spoledeńśwa w ochronle

ślodowńka olaf o ocenach oddfał}vania na łodowkko {Dz u' Nl x99 pof' 1227)wlaą]Wym
organem do wvdania postanowienia jest Burmi5lr/

Po pżeańa 
'owaniu 

obowiąfują.ych pftpiśów ońż pźed|Ó'Óny.h dÓkumentów, stwierd,ono, że w
pEedmotowym prfypadku nie zachodzą 

'aególowe 
uwalunkowania fawańe wań 63 Usl'lVw

Uiawyo Udo{ępn]eniu infomaĆj]o nodowisku ijego o.hronie, Udżń|e śpołeaeństwa wochron]e
łodowiska orazo ocenach odd,iaływanh na łodowkko '

Wobec powyŁfe8Ó ÓżeoÓńÓFkwśeńl€n.ji'

od nlńidFfego po*anow]enia pnysluguje st@nie faźa|ene do samożądow.gÓ KÓ|eEium

odwolawc.ego w fie|one] Góae, A|, Niepodlo8lÓśĆi 7, 65 M€ zieona Gó.a fa pośredńidwem
Bulńistż |łowej, u ' Żefuńskie8o 27,63.120 |łowa wterminie7 dńiÓd datyjejdoręcenh.
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