Łańcut,11.05.2015r.

RRE.6220.1.2015
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz.U.2013r.1235 ze zm.)
WÓJT GMINY ŁAŃCUT
zawiadamia , że dla Gminy Łańcut , ul. Mickiewicza 2a , 37-100 Łańcut ,
działającej na podstawie pełnomocnictwa przez Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO
Paulina Pawlak , ul. Piłsudskiego 52A, 37-220 Kańczuga, w dniu 11.05.2015r. zostało
wydane postanowienie RRE.6220.1.2015 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn. Budowa drogi gminnej publicznej „Działy Wschodnie”
w miejscowości Kraczkowa, gmina Łańcut.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut , I
piętro , pokój 17 , w godzinach od 830 – 15.

Pouczenie
Na podstawie art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2013r.1235 ze zm.) jeżeli liczba stron
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 , stosuje
się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przewiduje on zawiadamianie
stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w
danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W związku z powyższym zawiadomienie
bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .
Otrzymują :
1. Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak , ul Piłsudskiego 52A, 37-220
Kańczuga - pełnomocnik.
2. Strony postępowania wg wykazu, akta sprawy, w trybie art. 49 Kpa w formie
obwieszczeń, na stronie Internetowej i tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut,
w sołectwie Cierpisz i Kraczkowa.
3. a/a.

Sprawę prowadzi: Maria Pelc tel. (17) 225 65 46 e-mail: ekologia@gminalancut.pl

