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Na podstawie art. 49 ustawy z dnia ł4 czerwca l960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2017r., poz. 1257) oraz an. 3 ust. l pkt ll, art. 2| ust. 2 pkt 8 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 20ł7r., poz. 1405), Wójt Gminy Adamów zawiadamia strony postępowania,
że w związku z tocząeym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Do Zgniłej Debry)” dnia 01.10.2018r. zostalo
wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na powyższe postanowienie nie sluzy zażalenie. Wniosek w powyższej sprawie
został złożony przez Nadleśnictwo Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22 - 470 Zwierzyniec (pełnomocnik: SBR Project
Dawid Blicharz, ul. Janowska 36/I, 23 - 400 Biłgoraj).

W toku postępowania uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu i Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Złewni
w Zamościu co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ewentualny
zakres raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WSTlll.4220.30.20ł8.MP z dnia
8 czerwca 2018r. wyraził opinię, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zamościu w opinii sanitamej znak: NZ.700.27.20ł8 z dnia
28 maja 2018r. nie wnioskował 0 nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Złewni w Zamościu w opinii znak: LU.ZZŚ.3.436.l44.20l8.ML z dnia
30.08.2018r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,
ze względu na brak negatywnego wplywu osiągnięcia celów środowiskowych.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 wobec czego stosuje się odpowiednio
art. 49 l(.p.a.

Ponadto na podstawie art. 9 i 10 § ł oraz art. 49 ustawy z dnia l4 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamia się strony postępowania, że w związku z toczącym się
postępowaniem w powyższej sprawie zebrane zostały wystarczające dowody i materialy do wydania stosownej decyzji.

Zainteresowane strony mogą w terminie siedmiu dni od dnia w którym niniejsze obwieszczenie zostanie
doręczone, zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, Adamów lłb, 22 - 442 Adamów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane a obwieszczenie doręczone po upływie 14 dni, licząc od następnego
dnia od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Po upływie wskazanego wyżej terminu w powyższej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja. Organem
właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawiejest Wójt Gminy Adamów. Dokumentacja przedmiotowej sprawy
dostępna jest w Referacie Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Adamów z siedzibą Adamów l lb, 22-442 Adamów, pokój nr l3, (tel. /84/ 6187724) w godzinach pracy Urzędu.

Otrzvmujg:
1. Strony postępowania administracyjnego w liczbie powyzej 20 poprzez wywieszenie obwieszczenia

na tablicach ogłoszeń w miejscowości Bondyrz.
2. Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl

w zakładce: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018.
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