Mł.6220.01.01.2018

Krzeszyce 23.04.2018r

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.:Dz. U. z 2017 r., poz.1257. ), art. 71 ust. 1 i 2 pkt 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 2017 r., poz.1405 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, w imieniu której wniosek złożył
pełnomocnik Marcin Kowalczyk zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinkach
w km ok.0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzeszyce.
Organami właściwymi do wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stosownie do postanowień art. 73 § 1 K.p.a. zainteresowane strony mogą brać czynny udział
na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w
przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce ul.Skwierzyńska 16, pokój nr 5
w godz. 7.30 do 15.00 oraz składać uwagi i wnioski do postępowania, sporządzać notatki
i odpisy.
Otrzymują:
1.

Tablica ogłoszeń UG – w miejscu;

2.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzeszyce;

3.

Tablice ogłoszeń w miejscowościach Muszkowo,

4.

Gmina Sulęcin, ul.Lipowa18 69-200 Sulęcin
- tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Tursk
- tablica ogłoszeń w miejscowości Małuszów

5.

Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32 66-200 Torzym
- tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Grabów
- tablica ogłoszeń w miejscowości Kownaty

5.

Pełnomocnik Zarządu Dróg Wojewódzkich

6.

a/a.

