
JILĄO GMINY W 08RAZOWlt
27 641 OBRAZÓW
woj swiętokr<:yskie

lei GR. 62ió~hof4655 51
Obrazów, dnia 29 lipiec 2014r.

OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i Wys!:lpieniu

do organów wspóldział:lj:lcych

Na podstawie art. lOS l, art. 49 art. 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. OZ.U. z 2013r. poz. 267 ) w związku z art. 73
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Oz.U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16.07.2014r. p. Oobiesław Śliz - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

"PROENCO" Spółka z 0.0. ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce - pełnomocnika Gminy

Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów zostało wszczęte postępowanie w sprawic wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia

polegającego na :

" Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Komorna, Gmina

Obrazów"

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.

10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 64 ust.! pkt. 2 i art.77 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczcllstwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20 IOr. w sprawie przedsięwzięć

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (Oz.U.10.213 .1397).

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przcdsięwzięcia na

środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rcalizacje

przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Pallstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnej Oyrekcj i Ochrony Środowiska

w Kielcach.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu

wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 S 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nic 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.

Zgodnie z art. 41 S l Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie

swego adresu; zgodnie z S 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w S 1 doręczenie

pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 ustawy informuję o możliwości składania wniosków
i uwag do Urzędu Gminy w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia lo
znaczy do:

20 sierpnia 2014 r.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów pokój nr 11 . w godzinach 7 30 - 15 30, wnieść
ewentualne uwagi i wnioski.

Otrzymują za potwierdzeniem zwrotnym:
1 x Dobieslaw Śliz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROENCO" Spólka z 0.0. ul.
Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
1 x pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrazów
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrazów
- sołtys wsi Komoma
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