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Wijewo, dnia 16 lutego 2022 r.

BRŚ.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. zwanym dalej kpa) Wójt Gminy Wijewo zawiadamia, że:
1. na wniosek Pani Anety Bajon – Sekretarz Gminy Wijewo, działającej z ramienia Gminy Wijewo,
z dnia 11 lutego 2022 r. (data wpływu z dnia 11 lutego 2022 r.) zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego pn.: Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą
wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl planowanego do realizacji w Radomyślu na działce
o numerze ewidencyjnym 5098/8, z której zostaną wydzielone nieruchomości oznaczone nr ewid.:
225/13, 231/1,231/2, 194/1, 193, 5098/10, 5098/12, 5098/8, 5109/1 obręb ewidencyjny Radomyśl
gmina Wijewo.
2. na podstawie art. 9 i art. 10 § 1, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Wijewo zgromadzono
cały materiał w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w
przedsięwzięcia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron w postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 49 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego i art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, o wszelkich czynnościach w przedmiotowej sprawie strony powiadamiane będą za pomocą
obwieszczeń zamieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo, na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo i tablicy ogłoszeń w miejscowości Wijewo.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 kpa stronie przysługuje prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy
oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. W związku z tym informuje się, że w przedmiotowej sprawie
można złożyć (pisemnie lub ustnie) uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Wijewo, Referacie Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 14, I piętro.
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Wijewo, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo, tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości
Radomyśl i Przylesie.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego
publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wijewo
/-/ Mieczysław Drożdżyński
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