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M I E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.I poz. 267),

Wójt Gminy Sulików
zawiadamia

o zakończeniu prowadzonego postępowania dowodowego w sprawie wydania
decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna na odcinku od
km 1+900,00 do km 6+147,00 realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 3oB/L,
obr. Tylice, 9ffi. Zgorzelec, 26/2, obr. Kunów, gm. Zgorzelec, 145, obr. Kunów, 9m.
Zgorzelec, 148, obr. Kunów, gm, Zgorzelec, t47, obr. Kunów, 9ffi. Zgorzelec,245, obr.
Mała Wieś Dolna,9m. Sulików,

Postępowanie było prowadzone na wniosek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego,
działającego w imieniu i na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego (wniosek z dnia 07.0B.2013 r.).

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania uzgodniono warunki realizacji
przedsięwzięcia z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia
9 grudnia 2073 r. , znak sprawy WOOS.4242.L43.ZOL3.BZ.5,
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu - postanowienie z
dnia 07.10.2013 r., znak sprawy ZNS-61-611-11/MW13 oraz pismo z dnia 27
listopada 20L3 r., znak sprawy ZNS-61-611-13/MW/13.

Ponieważ w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 2O, zgodnie z art. 49 k.p.a. w
związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o
Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na Środowisko (tj. Dz. U. z 2OL3 r.I poz. 1235) - 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.

Stosowanie do przepisu art. 10 § i art. 81 K.p.a. zawiadamiam strony o mozliwości
wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów imateriałów oraz
zgłoszonych ządań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację w/w przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia t4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2OL3 r.t poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy mozna
Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, parter
Urzędu.

zapoznać się w siedzibie Urzędu
godzinach pracy
wÓ.lrł

Otrzymują:
Powiat Zgorze|ecki, 7arząd Powiatu Zgozeleckiego, Sta rosta Zgorzelecki,
postępowania zqodnie z art. 49 k,p.a., Ala.
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Wójt Zgorzelec, Strony

Sprawę prowadzi
Marta Brzozowska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. +48 75 77 87 288
e-mail; ug8@sisco.pl
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