Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn, dnia 2016-05-05

powiat skierniewicki
ZI.6220.3-4.2016

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając na podstawie :
- art. 49 oraz art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz.353), zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego postępowania
administracyjnego polegającego na :
" Przebudowie drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn – Jeruzal
- Wędrogów – Kowiesy – Wola Pękoszewska (DK 70) realizowanego
na odcinku od Nowego Kawęczyna do Starej Rawy na działkach
nr ew.: 72 obręb Nowy Kawęczyn, 44 obręb Kolonia Starorawska,
63 obręb Helenków oraz na działkach nr ewid. 336/1
i 306/1 obręb Stara Rawa”
że w dniu 05.05.2016 r. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn wydał postanowienie
znak
ZI.6220.3-3.2016
w
którym
stwierdził
brak
potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn
– Jeruzal - Wędrogów – Kowiesy – Wola Pękoszewska (DK 70) realizowanego
na odcinku od Nowego Kawęczyna do Starej Rawy na działkach nr ew.:
72 obręb Nowy Kawęczyn, 44 obręb Kolonia Starorawska, 63 obręb Helenków
oraz na działkach nr ewid. 336/1 i 306/1 obręb Stara Rawa, stosownie do
wszczętego w dniu 12.04.2016 r. postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zainicjowanego wnioskiem Zarządu
Powiatu w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
reprezentowanego przez Starostę Pana Mirosława Belinę
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia
znak ZI.6220.3-3.2016 z dnia 05.05.2016 r. Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
oraz opiniami organów współdziałających (tj. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi) w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, pok. nr 6,
w godzinach pracy tut. Urzędu.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1
K.p.a. organ administracji
obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem
decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów,
zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy
obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie
przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym
uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium
postępowania.
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W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od dnia uznania
niniejszego zawiadomienia za doręczone strony mogą zapoznać się z aktami
sprawy oraz zgłosić uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym
Kawęczynie - pokój nr 6 w godzinach pracy tut. Urzędu .
Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenia podane do publicznej
wiadomości uznaje się za doręczone 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 Nowy Kawęczyn,
4. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Kolonia Starorawska,
5. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Stara Rawa, (Helenków)
6. A/a
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