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ZAWIADMIENIE
Na podstawie art. 6l {i 4 onz 49 $ 49 Kodeks postgpowania administracyj nego (t.i. Dz. LJ'

z.2021r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paL.dziernika 2008r. o udostqpnianiu

intbrmacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz..lJ. z202lr. poz.247 z po2rl. zm.), W6jt Gminy

l-4ck uprzejmie zawiadamia o wszczgciu postgpowania na wniosek Pana Franciszka

Rywifrskiego reprezentuj4cego firmg Uslugi Projektowe Drogowe - Petnomocnika Onrinl

L4ck w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przcdsigwzigcia pod

nazw1: ,,Budowa drogi gminnej nr 290715fi/, relacji Zofi6wka - DP2976ll w mieiscowoici

Zofitiwka i Koszelfwka, gmina Lqck".

Z aktami sprawy strony mog4 zapoz.nat sig w sicdzibie [Jrzgdu Gnriny L4ck ul. Oost]'nifiska

2,09-520 t.qck w godzinach pracy Urzgdu po wczeSniejszym kontakcie telclonicznym pod

nr24384 1405.

Ponadto W6jt Gminy Lqck informuje, i2 o kolejnych etapach postQpowania, zgodnie z arL. 49

$ I Kodeksu postgpowania administracyjnego strony powiadamiane bgdq poprzez

udostgpnianie pism w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w L4cku pod adresem

www.uglack.bip.org.pl

Otrz,ymuje:

l. Pelnomocnik Pan Franciszek Rytwitiski
2. Strony postpowania zawiadomienie w trybie art. 49 Kpa

3. ala

Podstawa prawrra:

art. 6l usL 4 Kpa - ,,O ws.c.Qciu postepoltania. ur:gdu lub nu iqdanie jednej ze slron ndle:y:Ltttiudontit ,./'s:,slki. t)soh.l'

h?dqce strcnani w sprewie":

ot. 19 $ I Kpa - ,.Je:eli nrzepis szczegdlny tak stsnow| zawiodomietie slron o decr':juch i intltch czynnoici.tc'h orgahtl

adDtihisttdcji public.nej mo,e nastqpia w Jbrnie p hlic.nego obrrieszc:cnia, w innci /o,nlic pxhlic:nego oglos:(ttitt

zteyc.ajov)o ptzyjgrej w donej miejscowoici lub pr:ez dostgpnienie pisma w l)iulery^nie lnlbrtrtuL'ii Ptl)lic=nq nd slrotti.'

podmiotowej wlaiciwego organu administracji publictnej " ;

art. 71 ust. 3 ustttwy ooi - ,,Je:cli lic:ba stroh postgpo\oania e sprawie wydahia de.),:ji o irodowiskowyh uwaruhkov'anioch

lub innego postepowanid dot.r'czqcego tej decyji przekrocza 10, slosuie sig at'\. 19 Kodelc\u postgpo\Mni1 qdninislraclih(9,) '


