Kowary, dnia 26 listopada 2009 r.
GK-7627/01-9/09

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), oraz art. 74 ust.
3 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kowary,
zawiadamia,
że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
1. Budowie zespołu wyciągów narciarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie
„Czoła”.
2. Budowie zespołu wyciągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie „Sulica”.
3. Budowie parkingów dla samochodów osobowych i autokarów.
4. Budowie obiektów gastronomicznych, hotelowych i pensjonatowych.
5. Budowie systemu zaśnieżania tras narciarskich.
6. Budowie systemu oświetlenia tras narciarskich.
7. Budowie ujęcia wody i zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą (woda,
kanalizacja, gaz, energia elektryczna, sieci telekomunikacyjne i in.),
został złożony Raport o oddziaływaniu na środowisko w/w inwestycji. Raport składa się z dwóch
części: Część I – ogólna i techniczna, i Część II – przyrodnicza. Raport został wykonany na
zlecenie Inwestora: Stacji Sprotów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary, Sp. z o.o., z siedzibą w
Kowarach, przy ul. Ogrodowej 54, przez BMT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy
ul. Sochaczewskiej 8.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ewidencyjnych: 91/3, 91/4, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 185/1, 185/2, 191, 192, 195, 196/1, 196/2, 198/1, 198/2, 199, 203, 204,
205, 213, 271/437, 272/438, 274/441, 275/440, 276/457, 293/467, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 331/3, 388, 518/3, 519/2, 520/2 obręb 4
Kowary.
Ponadto informuję, że przedmiot wniosku dotyczy wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w ramach której przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko,
i wymagającej udziału społeczeństwa przed jej wydaniem. W związku z powyższym jest możliwość
zapoznania się ze złożonym Raportem o oddziaływaniu na środowisko i z pozostałą dokumentacją
przedmiotowej inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, przy ul. 1 Maja 1A, w pok.
Nr 6, w godzinach urzędowania, oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj do dnia 18 grudnia 2009 r.
Otrzymują:
1. Strony.
2. A/a.
Obwieszczenie umieszczono:
1.
Tablice informacyjne Urzędu Miejskiego w Kowarach
2.
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kowarach www.bip.kowary.pl.

