Oporów, dnia 9 maja 2016 r.
WÓJT GMINY OPORÓW
G.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z 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. z 2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Oporów
zawiadamia
że w dniu 09.05.2016r. wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Przebudowa części drogi gminnej nr 102 356 E wraz z drogami wewnętrznymi –
działki ewidencyjne o numerach 103, 147, 176 i części 166 – obręb Janów”.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z 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. z 2016 r., poz. 353) oraz art.
49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23) powiadomienie stron o
wydaniu decyzji następuje poprzez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej
wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Oporów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322
Oporów, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30).
Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Oporów w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron
poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy – Robert Pawlikowski
Wywieszono w dniach ……09.05.2016……….
Pieczęć Urzędu:

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia.
3. Strona Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów.
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów.
5. a/a

