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Wojciechowice, dn. 07.01.2021r.

ZAWIADOMIENIE–OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji
Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz stosowanie
do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w celu zapewnienia stronom
pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach prowadzonym na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział
Zakład Gazowniczy
w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce,
reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana Artura Machulę, dla planowanego
przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 80 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego
pn.
,,Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy
sieci gazowej w/c DN 80 do SRP I Bidziny o zakresie ok. 270m”, na działkach nr ewid.
186, 187/3, 187/4, 246/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bidziny, gmina
Wojciechowice,
zawiadamia się
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych
materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach w godzinach od
7.30 do 15.30.
Ze względu na to, że ilość stron w postępowaniu przekroczyła 10, zgodnie z art. 74
ust. 3 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 2020r., poz. 283 ze zm.) zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego zawiadamiając strony o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed
wydaniem decyzji przez obwieszczenie.
Zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na:
1. Stronie BIP Urzędu Gminy w Wojciechowicach,
2. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach,
3. Tablicy ogłoszeń w miejscowości Bidziny,
4. A/a.

