Ślesin, dn. 25.01.2021r.
ZKŚ.6220.04.2021
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020r., poz. 283 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 20.01.2021r. PROART-KONIN Biuro Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.,
ul. Karłowicza 4/3, 62-510 Konin w imieniu inwestora Miasta i Gminy Ślesin zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.,
poz. 256 ze zm.). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, pok. Nr 214 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku
do piątku.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1,2, i 4 ustawy ooś w toku postępowania zmierzającego do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać
opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych opinii i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy
nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z
winy Strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do
wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji
inwestycji. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
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