Świerczów, dnia 07.12.2015r.

RIM.6220.2.2015.MW

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,
że na wniosek Gminy Świerczów z dnia 30.11.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na

„Przebudowie drogi gminnej nr 101 713 O o nawierzchni brukowej – ul. Ludowa na długości
325m oraz drogi gminnej nr 101 710 O o nawierzchni brukowej – ul. Lipowa na długości
942,5m”, zlokalizowanych we wsi Biestrzykowice w gminie Świerczów.
Zgodnie z 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
stwierdza się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz
opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony oraz
zainteresowane
podmioty mogą
zapoznawać
się
z
wnioskiem
inwestora
i „Kartą informacyjną przedsięwzięcia”, jak również złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia
w Urzędzie Gminy w Świerczowie, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku
10
10
w godz.7 -15 .

Otrzymują:
1. Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów;
2. a/a, BIP, tablica ogłoszeń.

