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Wójta Gminy Zapolice
z dnia 27 maja 2016 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie ujścia rowu
melioracyjnego R-A-l poprzez budowę koryta rowu otwartego wyaz z przepustami
g 600 mm na działkach o nr ewid. 571lt, 42511,505/1, 503/1, 500/1, 495ll w miejscowości
pstrokonie"

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zwtązku z art. ]4 ust" 3 ustawy z dnia
3 pńdziemika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa otaz o ocenach oddztaływania na środowisko (t.1. Dz. U. z 2016 r. poz" 353)
obwięszcza się, co następuje:

§ 1. W dniu 25 maja20l6 t. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

,.Przebudowie ujścia rowu melioracyjnego R-A-1 poprzez budowę koryta rowu otwartego wraz
z przepustami a 600 mm na dziŃkach o nr ęwid. 57IlI, 42511, 505/1 , 503lI, 500/1, 49511

w miej scowości Pstrokonie""

§ 2. Jednocześntę zawtadamiam, że strony postępowania mogą zapoznac się z zebranym

materiałem dowodowym i wypowiedzieó się, co do jego treści w siędzibie Urzędu Gminy
Zapoliceprzy ul. Plac Strażacki 5, pok. nr 23"

§ 3. Zgodnię z ar1. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodęks postępowania

administracyjnego (t1. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organy administracji publicznej obowiązane są

zapewnić stronom czynny udział w kazdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umozliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałow otaz zgłoszonych
żądań.

§ 4. Poniewaz w powyzszej sprawie ltczba stron w postępowaniu przekracza20, zgodnie

z art. 49 ustawy z dnia 14 szerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U"

z 2016 r. poz, 23), w związku z art. 74 ust, 3 ustawy z dnta 3 pażdziernika 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (t. j. Dz, U, z 2013 r. poz. 1235 zę zm.) niniej sze zawtadomięnie

zostńo dokonane w drodze obwieszczenlapopTzezzamlęszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Zapolicach: www.bip.zapolice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy ptzy ul, Plac Strazacki 5, Zgodnie z art. 49 K.p.a, doręczenie uważa się za dokonane po

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

§ 5. Obwieszczenie wchodziw życte z dniem ż7 maja2016 r.


