Żagań, dnia 29.06.2018r.
Znak: ROŚiB.6222.5.2018

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1405 z póz. zm.),
podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek bez znaku z dnia 11.05.2018r. (data wpływu:
30.05.2018r.) LHL KLINKIER Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 68-130 Gozdnica

zostało wszczęte

postępowanie administracyjne w sprawie:
„wydania przez Starostę Żagańskiego decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane,
znak: ROŚiB.III-7661-G/2-2/06 z dnia 15.03.2007r., zmienione decyzją znak:
ROŚiB.2222.6.2014 z dnia 06.11.2014r., decyzją znak: ROŚiB.6222.9.2014 z dnia 03.12.2014r.,
decyzją znak: ROŚiB.622.5.2014 z dnia 23.03.2015r., oraz decyzją znak: ROŚiB.6222.2.2017
z dnia 16.01.2018r., dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania
o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub pojemności pieca 4 m3 i gęstości 300 kg
wyrobu na m3 pieca położonej przy ul. Fabrycznej 1 w Gozdnicy ”
Zgodnie z ustaleniami w/cyt. przepisów konieczne jest poinformowanie opinii
publicznej o wszczęciu ww. postępowania o planowanej zmianie pozwolenia zintegrowanego oraz
stworzenie możliwości wyrażenia uwag i wniosków.
Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
o wydanie decyzji, które wymagają udziału społeczeństwa.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji, będzie udostępniony do
konsultacji społecznych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul Dworcowej 39, pok. 16,
106, lub 1, tel. 68 4777 913, 68 477 914, lub 68 4775 801 w poniedziałek w godz. 800 -1600, wtorek czwartek w godz. 730 - 1530 i w piątek w godz. 730 - 1500.
Wszystkie zainteresowane osoby i instytucje mogą zapoznać się z w/w materiałami oraz złożyć
swoje uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie
do 30 dni od dnia ukazania niniejszego obwieszczenia.

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
Piotr Pietraszkiewicz

