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Konarzyny, dnia 28.07.2016 r.

KBL6220.2.2016

OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postępowania

administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 6l § 4 i art, 49 ustawy z dnia 14 ęzęrwca 1960 r.
Kodęks postępowania administracyjnego ( t1. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 zę zm. ) w związku
z art.75 ust. 3 Uooś,o wszczęciu na wniosek z dnia 28 lipca 2016 r., Gminy Konarzyny
z siedzibą przy ul. Szkolnej 12, 89-607 Konarzyny, rcprezentowanej przez Panią Barbarę
Rydygier - sekretarza urzędu, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na ręa|izację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi
gminnej nr 205005G w obrębie ZięIona Chocina, gmina Konarzyny.
Poniewaz w powyzszej sprawię |iczba stron przekracza 20, zgodnie art. 49k.p.a.
w związku z afi.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udzia|ę społeczeństwa w ochronie środowiska orM o ocęnach
oddziaływania na środowisko niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom
do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Konarzynach: bip.konarzyny.p| oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Konarzynach, przy ul. Szkolnej 7, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Zięlona
Chocina..

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego
przedsięwzięcia jest określenie, analtza oraz ocęna bezpośredniego i pośredniego wpływu
przedsięwzięcia.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających
prawie do czynnego udziału w każdym stadium
art. l0 k.p.a. polegających
postępowania, w tym do składania wniosków dowodolvych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie możnazapoznać się w siedzibie tut. urzędu pok. nr 5.
Zgodniezart,64 ust. 1 pkt.2art.]l ust. 1 pkt.Z Uoośoraz § 3 ust. 1pkt. 68i79
dnta 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
Rozporządzenia Rady Ministrów
obowiązku
środowisko,postanowienie
mogących znaaząeo oddziŃywać
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskooraz decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowisk a oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnęgo.
Wbbec powyzszego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych
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uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Ponadto infor;nuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach dla ww.
przedsięwzięcia. Publicznię dostępny wykaz w którym umieszcza się dane o dokumentach
zawterulących informacje o środowisku i jego ochronię udostępniony jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konarzynach. Z wnioskięm oruzkartą informacyjną
mozna się zapoznaó w Urzędzie Gminy w Konarzynach pok. nr 5.
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