Budzyń, dnia 17 lutego 2016 r.
GKM.6220.2.2016
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23., dalej „Kpa”) oraz art. 73 ust. 1 i
art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 75 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.,
dalej „uoś”)
zawiadamiam strony postępowania

o wszczęciu w dniu 10 lutego 2016 r. na wniosek Gminy Budzyń z siedzibą w Budzyniu przy
ul. Lipowej 6, reprezentowanej przez Wójta Gminny Budzyń, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń,
zlokalizowanych w sołectwach: Podstolice i Sokołowo Budzyńskie”.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego
i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz §3 ust.1 pkt 60
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza Wójt Gminy
Budzyń po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.
W związku z powyższym Wójt Gminy Budzyń wystąpił pismem znak: GKM.6220.2.2016 z dnia
17 lutego 2016 r. o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu
raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień oraz opinii.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74
ust. 3 uoś stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom
do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Budzyń – oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń, sołectwa Podstolice i sołectwa Sokołowo Budzyńskie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa
do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy,
uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami
sprawy w powyższej sprawie można zapoznawać się w Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6,
64-840 Budzyń, pok. nr. 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 - 1500.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. 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, w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź
doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Obwieszcza wywiesza się na okres 14 dni.

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

