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Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1, 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 (Dz.u. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 61§1 i art. 49 i 49a
Kpa (t.j.Dz.U. z 2020r., poz. 256)

zawiadamiam

 o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 664
005S w miejscowości  Waleńczów, ulica  Julianów, gm. Opatów  (obręb ewidencyjny Waleńczów,
działki nr: 603, 603/2, 218/1)
Wniosek złożony został w dniu 19.06.2020 r. przez Gminę Opatów z siedzibą w Opatowie, ul.  Tadeusza
Kościuszki 27. Autorem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jest Pani Teresa Zimoch.
 Decyzję  w niniejszej  sprawie  wydaje  się  po zasięgnięciu  opinii  i   uzgodnień z  następującymi
organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku,
- Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Sieradzu.

Wobec  powyższego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi  niezwłocznie  po  uzyskaniu  wymaganych
uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 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.

Pouczenie 
–  Zgodnie  z  art.  49   Kpa  niniejsze  zawiadomienie  zastępuje  doręczenia  stronom  zawiadomienia  o
wszczęciu  postępowania,  w takiej  sytuacji  doręczenie  uważa  się  za  dokonane  po upływie  14  dni  od
zgłoszenia. 
- Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego.

WÓJT GMINY OPATÓW
   BOGDAN SOŚNIAK

Otrzymują:
1. Gmina Opatów, ul. T. Kościuszki, 42-152 Opatów
2. Strony postępowania wg art.49 Kpa
3. a/a


