W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści: Burmistrz Lądka Zdroju

Lądek-Zdrój, 2020.04.30

IF.6220.2.2016.408
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 80 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art.
109 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
o wydaniu w dniu 30.04.2020 r. decyzji Burmistrza Lądka -Zdroju nr IF.6220.2.2016.408
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wyciągu
narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych w miejscowości Lądek - Zdrój”, które będzie
realizowane na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 233/3 (AM-9), 223 (AM-8), 222
(AM-8), 232/1 (AM-9), 232/2 (AM-9) obręb: Stary Zdrój oraz 2/15 (AM-1) obręb: Lasy.
Niniejsza decyzja wydana została na wniosek Inwestora RKR Spółka z o. o. z siedzibą przy
ul. Kłodzkiej 28, 57 - 402 Nowa Ruda, reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Martę Marek.
Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się
w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek - Zdrój przy ul. Rynek 31, 57 – 540 Lądek – Zdrój w godzinach
pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym postępowanie
pod nr tel. 74 8 117 885.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Zawiadomienie stron postępowania przez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, przy ul. Rynek nr 31, w Biuletynie Informacji
Publicznej UMiG w Lądku-Zdroju (zakładka: EKOLĄDEK), oraz w pobliżu miejsca planowanego
przedsięwzięcia – na terenie użytkowanym przez RKR Spółka z o.o. w Lądku – Zdroju.
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