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OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Sulików

z dnia 14.01.2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Na podstawie art. 38 i art. 85 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 (tj. Dz. U. z 2ot3 r.I poz.1235)
Podaje do publicznej wiadomoŚci, że dnia 14 stycznia 2o'4 r. została wydanó
decYzja, znęk sprawy 05.6220.5.2013,37 o środowiskowych uwarunkowanyĆn dla
Przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelecjrylice_
Mała WieŚ Dolna na odcinku od km 1+9OOrOO do km 6+147,oo, iealizowanego na
działkach o nr ewidencyjnych: 3O8/L, obr, Tylice, 9ffi. Zgorzelec, 26/2, obr. Kunów, g..
Zgorzelec, 145, obr. Kunów, gm, Zgorzelec, 148, obr. Kunów, 9ffi. Zgorzelec, t+l, Óbr.
Kunów, gm, Zgorzelec, 245, obr. Mała Wieś Dolna, 9m. Sulików, w wańancie I.

Decyzja została wydana na wniosek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, działającego
w imieniu i na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego (wniosek z dnia 07.08.2013 r.)

Z treŚcią w/w decyzji oraz stosowną dokumentacją sprawy (w tym uzgodnieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wrocławiu, opinią państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu) można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (pokój nr 108) w godzinach
pracy urzędu.

2. Na podstawie art. 49 Kpa 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 (tj. Dz. |J. z 2O!3, poz.
1235) zawiadamiam wszystkie strony postępowania o wydaniu decyzji, znak
OS.6220.5.2OL3.37 o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec-TyIice-Mała Wieś Dotna na
odcinku od km 1+9O0,0O do km 6+t47rOO , realizowanego na działkach o nr
ewidencyjnych: 308/1, obr. Tylice, gm, Zgorzelec, 26/2, obr. Kunów, gm. Zgorzelec,
145, obr. Kunów, gm, Zgorzelec, 148, obr. Kunów, gm. Zgorzelec, I47, obr. Kunów, gm.
Zgorzelec,245, obr. Mała Wieś Dolna, gm. Sulików, w wariancie I.
Decyzja została wydana na wniosek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, działającego w
imieniu i na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego (wniosek z dnia 07.08.2Ot3 r.). Od powyzszej
de=cvzji przysługuie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej
GÓrze za poŚrednictwem Wóita Gminy Sulików. w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji,
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2OL3 r., poz. 267 z póżn. zm.) doręczenie uwaza się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej 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,
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