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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § t, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20L3 r.t poz.267 ze zm.), w związkuz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o
Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oróz o
ocenach oddziaływania na Środowisko (tj.Dz. U. Nr L99, poz.t227 ze zm.),
zawiadamiam, że Wóit Gminy Sulików:
1. podjął zawieszone w dniu 1o.o9.2o13 l. postępowanie w sprawie
wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś
Dolna na odcinku od km 1+9OO,OO do km 6+147rOO", realizowanego w gminie
Zgorzelec na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 30B/1, obręb Tylice,
26/2, t45, L47,148 obręb Kunów oraz w gminie Sulików na działce nr 245, obręb
Mała Wieś Dolna (postanowienie z dnia 04.10.2013r, znak sprawy
OS.6220.5.2013.13). Na wydane postanowienie stronie nie przysługuje zazalenie.
2. wystąpił do organów współdziałających: Państwowego Porruiatowego
Inspektora Sanitarnego (o opinię), Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Z treŚcią postanowienia oraz dokumentami zebranymi w przedmiotowej
sprawie strony postępowania mogą zapoznaĆ się w siedzibie Urzędu Gminy Sulików,
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, parter (pokój 108), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików,
Urzędu Gminy Zgorzelec oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Sulików, Urzędu Gminy Zgorzelec, w miejscu planowanego przedsięwzięcia we wsi:
Mała Wieś Dolna, Tylice, Kunów.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
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