Radłów, dnia 24.01.2011r.
KB -III.6220.1.2011
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61
§ 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 18.01.2011r. przez Państwo Erykę
i Marka Pakuła, Wichrów 36, 46-331 Radłów zostało wszczęte postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie przebudowie części budynku mieszkalnego na 1 –stanowiskowy
warsztat mechaniki pojazdowej z częścią socjalną na działce nr 424/54 k.m. 2 obręb
Wichrów.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), pkt 3a załącznika II do
dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U.
UE L 175 z dnia 5.7.1985, str. 40 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 76 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w
powyższej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Opolu i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień i opinii.
Informuję Pana/Panią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.
10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w
tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków
dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie,
składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 46-331 Radłów, I piętro,
pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do czwartku .7:30-15:30,
w piątek od 7:30 do 15:00.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

Otrzymują:
1. Pakuła Eryka i Marek, Wichrów 36, 46 – 312 Wichrów,
2. Rudlicki Karol, Wichrów 37, 46 – 312 Wichrów,
3. Skarb Państwa – Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8,
46 – 300 Olesno
5. Gmina Radłów
6. Tablica ogłoszeń sołectwa Wichrów
7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów
8. BIP Urzędu Gminy Radłów www.bip.radlow.pl
9. a/a

