
                                                                                                             Stoszowice , dnia 02.02.2016r
RR.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE 
o  wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając  na  podstawie  art.  49  i  art.  61  §  4  Kodeksu  postępowania
administracyjnego ( Dz. U. 2016 poz 23 ), w związku z art. 73 ust.1, 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013, poz.1235 j. t. ze zm.)  

zawiadamiam
że  na  wniosek  Gminy Stoszowice  zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  wydania
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na:
Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Grodziszcze - Różana  dz. nr. 151, 150/1, 149/1
obręb Różana, dz. nr. 29, 466/13 obręb Grodziszcze.               
Organem administracji  właściwym do wydania decyzji  w tej  sprawie jest  Wójt  Gminy
Stoszowice,  zaś  organami  biorącymi  udział  w  ocenie  oddziaływania  na  środowisko,
właściwymi  do  wydania  opinii  i  dokonania  uzgodnienia  są:  Regionalny  Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Ząbkowicach Śląskich.   

W  powyższej  sprawie  liczba  stron  przekracza  20  osób,  zgodnie  z  art.  49  kpa  
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  obwieszczenie  
w powyższej sprawie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stoszowice oraz w miejscowościach Grodziszcze i Różana
a także  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Jednocześnie zawiadamiam o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania
wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego
udziału  w  każdym  stadium  postępowania,  a  przed  wydaniem  decyzji  umożliwić  im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
       W przedmiotowej sprawie strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją
sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie
14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie
uznaje się  za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia-obwieszczenia.
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                                                                                                              Paweł  Gancarz


