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OBWIESZCZENIE _ ZAWIADOMIENIE
o Wszczęciu PostęPowania administracyjnego i wystąpieniu do organów

współdziałających

Na Podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2Ot3 r,, poz. 267 ze zm.), w związkuz art, 73 ust. 1 ustawY z dnia 3 paŹdziernika 20OB r. o udostępnianiu informacji oŚrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk a oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r,I poz. t235 ze zm.),zawiadamiam o Wszczęciu w dniu 24.08.2015 r. na wniosek Biura projektów iUsług Budownictwa AJD Projekt Jerzy Dec z siedzibą w Leśnej działającego wimieniu Gminy sulików, postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie drogi gminnej Nr 1o98o1D Wrociszów-Wilka.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: BB, !2!,

obręb Wilka oraz 3O7, obręb Wrociszów Dolny.
poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49k,P,a, W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździeńiua 2008 r, oudostęPnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszezawiadomienie zostaje Podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie nastronie BiuletYnu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików, wywieszenie natablicY ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików oraz miejscu planowanego przedsięwzięcia

we wsi: Wilka, Wrociszów Dolny
Celem Prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania naŚrodowisko Planowanego przedsięwzięcia poprzez określenie, analizę oraz ocenębezPoŚredniego i PoŚredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki

zdrowia i życia ludzi,
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania

k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w kazdym
do przeglądania akt sprawy/ uzyskania wyjaśnień oraz
postępowaniu dowodowym.

Z dokumentacją w powyzszej sprawie mozna
Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 5g-g75 Sulików,
pracy Urzędu.

wynikających z art. 10
stadium, w tym prawie
składania wniosków w

zapoznać się w siedzibie Urzędu
parter (pokój 10B), w godzinach

Zgodnie z art, 64 art, 77 ustawy z dnia 3 października 2O0B r. o udostępnianiu
informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 60



Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływaĆ na środowisko (Dz. U. Nr Zt3, poz. t397 ze zm,)
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na Środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyzszego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych,

Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania 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 niezaleznych od organu.

Zgodnie z art, 49 k.p.a. doręczenie uwaza się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Otrzlłnują:
l. Gmina Sulików za pośrednictwem pełnomocnika: Biura Projektów i Usług Budownictwa ,,AJD Projekt" Jerzy

Dęc zsiedzibąwLeśnej;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. Ala,

Sprawę prowadzi
Marta Brzozowska
Inspektor ds. ochrony środowiska
tel, +4B 75 77 87 28B
e-mail : marta, brzozowska@sulikow, pl
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