
                  Adamów, 24.08.2016r.

RIG.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Adamów

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 i art. 38 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 (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.23, Wójt Gminy Adamów zawiadamia,  że w związku z toczącym się 
postępowaniem na wniosek Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów w sprawie o wydanie 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pod nazwą:  „Przebudowa drogi  gminnej 
nr  010825L  Rachodoszcze  –  Feliksówka  w  km  0+000  do  3+349,75”  dnia  24.08.2016r.  zostało  wydane 
postanowienie  w  którym  stwierdzono  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W/w postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii pomocniczych Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WSTIII.4240.108.2016.JK z dnia 
18.08.2016r.  wyraził  opinię,  że  dla  wyżej  wymienionego  przedsięwzięcia  nie  istnieje  konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w opinii sanitarnej znak: NZ.700.45.2016 z dnia  
12.08.2016r.,  nie wnioskował o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 w związku z czym stosuje się przepis  
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23).

Jednocześnie  zawiadamiam  wszystkich  zainteresowanych  o  możliwości  zapoznania  się  z  treścią 
w/w  postanowienia  oraz  opinii  pomocniczych  w  Referacie  Rolnictwa,  Inwestycji,  Gospodarki  Komunalnej  
i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Gminy  Adamów  z  siedzibą  Adamów  11b,  22  -  442  Adamów,  pok.  nr  13 
w godzinach pracy Urzędu.

    WÓJT

                                        /-/ mgr Dariusz Szykuła

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
2. Wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Rachodoszcze,  Feliksówka.
3. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów tj. na stronie internetowej 

www.adamow.bip.gmina.pl


