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oawtrzszczamn
wórra GMINY ADAMÓW

zAw1AooM1nN1.e o wszczrşcru P0srĘPowAN1AADMINISTRACYJNEGO
W srnawra WYDANIA DncYz.|| 0 śnonow1s1<owYcH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2017r., poz E257) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Bondytz (Na kątki)”.
Wniosek w powyższej sprawie został złożony przez Nadleśnictwo Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22 - 470 Zwierzyniec
(pełnomocnik: SBR Project Dawid Błicharz, ul. Janowska 36ø'I, 23 - 400 Biłgoraj).

Planowane zamierzenie inwestycyjne zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 71), zostało zaliczone pizez inwestora do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.

Inwestycja jest zaplanowana do realizacji na terenie Gminy Adamów (obręb: Bondyrz)
Organem właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest Wójt Gminy Adamów. Organarni właściwymi
do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności
sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu i Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie w Lublinie.

Dokumentacja powyższej sārawy jest dostępna dla stron postępowania w Referacie Rolnictwa, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska Urzędu Gminy Adamów z siedzibą Adamów llb, 22 - 442 Adamów,
pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Ołgrnujg:
I. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Bondyrz.
3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie intemetowej www.adamow.bip.gmina.pl

w zakładce: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018.
4. SBR Project Dawid Blicharz, ul. Janowska 36!! , 23 - 400 Biłgoraj.
5. afa.
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