Grabowiec, dnia 18 października 2013 r.
UG-UE.6220.5.2013

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu
do organów współdziałających
Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm,)
oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

zawiadamiam
że na wniosek Gminy Grabowiec z dnia 18 października 2013 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia:

„Budowa drogi gminnej nr 110274L w miejscowości Tuczępy”
(Ostków)
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, 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 i ocenach
oddziaływania na środowisko, obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie podane do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grabowiec,
a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabowiec:
[ http://www.grabowiec.pl/bip1 ].
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn.
zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.
Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych i innych opracowań przewidzianych
przepisami prawa.
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
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