Budzyń, dnia 1 października 2013r.
GKM.6220.11.2013 r.
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Budzyń działając na podstawie 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) w
związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) w
związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy
Budzyń ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa
na drogach gminnych w Budzyniu poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz
przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej” zlokalizowanego w miejscowości Budzyń na
działkach nr ewidencyjny nr 433, 437, 2264/2, 2264/1, 423/17, 423/7, 2264/9, 2187, 424/6,
424/11, 429, 430/3, 430/1 obręb Budzyń.
zawiadamia strony postępowania o:
1) otrzymaniu

od

Regionalnego

Dyrektora

Ochrony

Środowiska

w

Poznaniu

postanowienia wyrażającego opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia oraz zakresu raportu
(pismo o sygnaturze WOO-II.4240.617.2013.KL z dnia 24 września 2013 r.),
2) otrzymaniu od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla powyższego przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze ON.NS-72/2-23/13 z dnia 27
września 2013 r.),
3) wydaniu przez Wójta Gminy Budzyń postanowienia o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pismo o sygnaturze
GKM.6220.11.2013 z dnia 1 października 2013 r.)
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Gminę Budzyń ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania,
w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na
ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń, pokój nr 7
w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 800 do 1500.
Liczba stron postępowania w powyższej sprawie przekracza 20. W związku z tym strony
mogą być zawiadomione poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłaszania, na podstawie 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr
199, poz. 1227, ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 t.j.)
Pouczenie
Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie
bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Stronom nie przysługuje zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Budzyń o odstąpieniu od
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia o środowisko z dnia
1 października 2013 r. sygn. GKM.6220.11.2013.
Otrzymują:
Strony postępowania poprzez zamieszczenie ogłoszenia na:
1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń,
2. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzyń,

Potwierdzam wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w dniach ……………………………
pieczęć Urzędu i podpis osoby upoważnionej

