Malanów, dnia 19 listopada 2021 r.
RO.6220.14.2021.ŁK

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MALANÓW
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 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 oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
Wójt Gminy Malanów
zawiadamia
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Przebudowie drogi w miejscowości Dziadowice”. Przedsięwzięcie zlokalizowane
będzie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 99, 114, 161, 189 - obręb ewid.
Dziadowice, 1 – obręb ewid. Kotwasice, w jednostce ewid. Malanów.
Zawiadamiam także, iż do tutejszego organu wpłynęły opinie nie stwierdzające potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia od Dyrektora
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku.
Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie oraz treścią opinii można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie, przy ul. Tureckiej 16, pok. nr 26 w terminie 3 dni od
dokonania publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 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 oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa –
zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej
wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malanów
- www.bip.malanow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Malanowie oraz na tablicach ogłoszeń
w miejscowościach Dziadowice i Kotwasice.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających
z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Wójt
/-/ Ireneusz Augustyniak
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