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Korzystając Ze swoich uprawnień wynikających Z art" I33 ustawy z dnta

3 płŹdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U'

Nr 199, poz.I227 ze zm.), proszę Pana Przewodniczącego o zebranie Regionalnej Komisji ds.

ocen odd -ziaływatia na Środowisko, w celrr wydania opinii o realtzacji przedsięwzięcia

polegającego na eksploatacjiz|oża melafiru ,,Rybnica I'' w Rybnicy Leśnej.

Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko' został złoŻony przy wniosku

Burmistrza Mieroszowa z dnia 16 grudnia 2010 r., (data wpłyvłu: 22'12.2010 t'), znak:

GPIioŚ-7624lŻI-5l2O10 w sprawie uzgodnienia warunków ręalizacji przedsięwzięcia, ptzed

wydaniem decy zji o środowi skowych uwarunltowaniach.

opinia o przedsięwzięciu powinna obejmować wszystkie elementy środowiskowe,

aw szczególności ocenę wpływu eksploatacji przedmiotowego złoŻaw aspekcie:

. ochrony ptzed hałasem,

o oddziaływania zanieczyszczęń emitor,vanych do powietrza w trakcie udostępniania

oraz eksplo atacji zło Ża,

. \Ąpływu zaIleczyszczen powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia na

środowisko gruntowo _ wodne,

. oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w tym na siędliska

przyrodntcze oIaz siedliska roślin i zwierząt - stanowiące przedmioty ochrony

obszarów Natura 2000 (projektowanego Specjalnego obszaru ochrony siedlisk



Natura 2000 ,,Góry Kamienne'' PLH020038 i obszaru Specjalnej ochrony ptaków

Natura 2000,,Sud ety W ałbrzysko-Kamienno górskie'' PLB0200 1 0)

W załączeniu przedkładam rapoń o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

zuzupełnieniem.
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1. Murillo Sp. z o.o.

/-,\ Rybnica Leśna 56' 58 - 352 Rybnica Leśna
(( 2J Burmistrz Mieroszowa\'/ Pl. Niepodległości 1' 58 - 350 Mieroszów


