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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 L4 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.l poz.267 ze zm.), w związku
z art, 73 ust. 1 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 ze zm.),
zawiadamiam o wszczęciu w dniu 25.08.2015 r. na wniosek Biura Projektów i

Usług Budownictwa AJD Projekt Jerzy Dec z siedzibą w Leśnej działającego w
imieniu Gminy Sulików, postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie dróg wewnętrznych do Ksawerowa nr dz. 123. 155, L64/4,
161, obręb Wilka.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art,49
k.p.a. 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 niniejsze
zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomoŚci przez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików, wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików oraz miejscu planowanego przedsięwzięcia
we wsi: Wilka, Ksawerów.

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia poprzez określenie, analizę oraz ocenę
bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki
zdrowia i zycia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania wynikających z art, 10

k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w kazdym stadium, w tym prawie
do przeglądania akt sprawy/ uzyskania wyjaŚnień oraz składania wniosków w
postępowaniu dowodowym.

Z dokumentacją w powyzszej sprawie mozna zapoznaĆ się w siedzibie Urzędu
Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5/ 59-975 Sulików, parter (pokój 10B), w godzinach
pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 64 art. 77 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i je9o 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 2I3, poz. 1397 zezm,)
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.

Otrzymują:
1, 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.
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