
WOJT GMINY
WAŚNIÓW

Waśni ów, 08.04.2010 r.

T.OŚ.7639/1I09

OBWIESZCZENIE
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.) oraz art. 10 §1, 49
i 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Waśniów zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania wyjaśniającego

prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rewitalizacji osady gminnej Waśniów".
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Informuję, że w toku powyższego postępowania uzyskano opinię od: Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 KPA organ administracji jest obowiązany

przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania

wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz

zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego

informowania stron przypominam, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się

w Urzędzie Gminy w Waśniowie (ul. Rynek 24, Referat Techniczny pok. 15) w godzinach

pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 27.04.2010 r. (tj. 5 dni od dnia podania

niniejszej informacji do publicznej wiadomości).

Informuję, że w myśl art. 49 KPA po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia

rumejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia

o zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 w przypadku, gdy liczba stron postępowania

przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 KPA przewidujący powiadomienie stron

o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty

w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Waśniowie,
- wywieszenie na terenie miejscowości Waśniów w rejonie planowanego przedsięwzięcia,
- zamieszczenie na stronie internetowej BlP www.wasniow.bip.jur.pl
- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Waśni ów www.gminawasniow.pl

Data imiejsce wywieszenia:


