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Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), w związku z art.73 ust.1 ustawy
z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
zawiadamiam, Ŝe w dniu 11.08.2010 r. na Ŝądanie: Powiatu Lubaczowskiego z siedzibą:
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice w km
0+000 do – 13+496.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyŜszego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpływu
przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i Ŝycia ludzi.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art.10 kpa,
polegających na prawie do czynnego udziału w kaŜdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt
sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu
wyjaśniającym.
Zgodnie z art.64 ust.1 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie. Wobec powyŜszego rozstrzygnięcie sprawy
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art.35 §5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleŜnych
od organu.
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