Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn, dnia 2016-03-22

ZI.6220.2-1.2016

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) zwanej dalej w skrócie K.p.a.
w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 60
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2015 r., poz. 71 ) oraz do art. 9, art. 10 § 1
K.p.a., w nawiązaniu do wniosku Gminy Nowy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie
drogi gminnej Trzcianna – Doleck ” realizowanego na działkach nr ew. 443 – obręb
Trzcianna; 392, 63/1, 441 – obręb Suliszew oraz działka nr Ew. 1358/1 – obręb Doleck, na
odcinku drogi Trzcianna – Doleck.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
z a w i a d a m i a, ż e
w dniu 22 marca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.
W nawiązaniu do art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes
prawny lub obowiązek. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a.
strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie,
składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn
32, pokój nr 6 w godzinach pracy tutejszego Urzędu. .
Organem właściwym do wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia i ewentualnym zakresie raportu,
na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
(-) Włodzimierz Ciok
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w :
1. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn,
3. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Trzcianna ,
4. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Suliszewie
5. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Doleck
6. A/a

