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Zawiadomienie
o wszczęciu postepowania administracyjnego

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), stosownie do art.71, art.72 ust.1 pkt 1, art.74
ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(DZ. U. Nr 199 poz.1227) z późn. zm.
Zawiadamiam
że na wniosek Pana Rafała Półgrabia zam. Rzeczyca Mokra 97, 27-620 Dwikozy , zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„ Budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid.147 w miejscowości Rzeczyca Mokra ”.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DZ. U. Nr 199 poz.1227)z późn. zm. ,oraz § 3 ust.1 pkt 76 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko , decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
strony mają czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego , poprzez możliwość
przeglądania akt sprawy , a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz
zgłoszenia wniosków i żądań w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy w Dwikozach , pokój nr 22 w godz. Od 7-ej do 15-tej.

Otrzymują:
1. Strony wg. wypisu z rejestru gruntów
2. a/a

