
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art, 49 Kpa. w

związku z art. 74 ust. 3 Uooś - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stroną do wiadomoŚci

poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siekierczyn,

Urzędu Gminy Sulików, Urzędu Gminy Platerówka, Urzędu Miasta Lubania oraz na tablicy

ogłoszeń w ww. Urzędach.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających

z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w kazdym jego stadium. Ponadto informuję

o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn, 59-818

Siekierczyn 27 L Z dokumentacją w powyższej sprawie mozna zapoznać sie w siedzibie Urzędu,

w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Celem postępowania w sprawie jest określenie potrzeby ptzeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 Uooś.

Zgodnie z art. 64 ust. l i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 pńdziernika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr I99, poz. 1227,

ze zm,) oraz § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r,

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.

1397) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejsąej sprawie wydaje sie

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zasięgnięciu

opinii i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony

Środowiska. Wobec powyższego rozsttzygniecie sprawy nastąpi nierwłocznie po uzyskaniu

wymaganych uzgodni eń oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art.35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn

niezależnych od organu

Zgodnie z art. 4I § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o kżdej zmianie

swegoadresu;zgodniez§2wraziezaniedbaniaobowiązkuokreślonegow§ldoręczeniepisma
pod dotychczasowy adres ma skutek prawly.

Otrzymują:
l. ZaVJad Wykonawstwa Sieci

Elektrycznych Rzeszów Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 1 35-105 Rzeszów
Urząd Miasta Lubań,
Urząd Gminy Sulików,
Urząd Gminy Platerówka,
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