REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Poznań, 23-04-2018

w Poznaniu
WOO-II.420.20.2018.DZ.9
Zawiadomienie
Na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), dalej k.p.a.,
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawa ooś
zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do
zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej Boguszyniec - Chojny.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, piętro XI, pok. 1105, w godzinach:
 poniedziałek: 8:30 – 16:00,
 od wtorku do piątku: 8:15 – 15:00.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu następuje z dniem 24.04.2018 r.
z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych

Art.10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Otrzymują:
1. Gmina Grzegorzew - inwestor (ePUAP)
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl

