
              Adamów, 17.08.2017r.

RIG.6220.9.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Adamów z dnia 17.08.2017r.

ZAWIADOMIENIE STRON O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE
WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257), art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 4 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) informuję, że dnia 11.07.2017r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22 – 400 Zamość działającego przez upoważnionego
przedstawiciela – SBR PROJECT Dawid Blicharz, ul. Janowska 36/1, 23 – 400 Biłgoraj  w sprawie wydania decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:  Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 3255L
Szewnia – Wólka Wieprzecka.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, została zakwalifikowana przez inwestora
jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja jest zaplanowana do realizacji na terenie Gminy Adamów (obręby: Szewnia Dolna i Szewnia
Górna)  i  na  terenie  Gminy  Zamość  (obręb:  Wólka  Wieprzecka).  Organem  właściwym  do  wydania  decyzji
w  powyższej  sprawie  jest  Wójt  Gminy  Adamów.  Organami  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  i  Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu. W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 wobec
czego stosuje się odpowiednio art. 49 K.p.a.

W związku  z  powyższym  informuję  o  uprawnieniach  wszystkich  stron  tego  postępowania  wynikających
z art. 10 K.p.a. tj. czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Dokumentacja powyższej sprawy jest dostępna
dla stron postępowania w Referacie Rolnictwa, Inwestycji,  Gospodarki Komunalnej  i  Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:
1. SBR  PROJECT  Dawid  Blicharz,  ul.  Janowska  36/1,  23  –  400  Biłgoraj  reprezentujący  Zarząd  Dróg

Powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22 – 400 Zamość.
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego w liczbie powyżej 20 poprzez obwieszczenie.
3. Wywieszenie  obwieszczenia  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Adamów  i  umieszczenie  na  stronie

internetowej www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 2017.
4. Urząd Gminy Zamość z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń UG Zamość i sołectwa

Wólka  Wieprzecka.  Po  wywieszeniu  (14  dni)  proszę  o  odesłanie  obwieszczenia  na  adres  UG  Adamów
z potwierdzeniem jego wywieszenia.

5. A/a.

WÓJT

                                                  /-/ mgr Dariusz Szykuła


