OŚ.6220.6.2016/KH

Bircza, dnia 29.07.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach
i materiałach przed wydaniem decyzji
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego ( j.t. Dz. U z 2016r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353),
zawiadamiam
wszystkich zainteresowanych, że w dniu 30.06.2016 r. zostało wydane Postanowienie Wójta
Gminy Bircza znak OŚ.6220.6.2016/KH, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza”, obręb 0001 Bircza i obręb 0026 Stara
Bircza, Gmina Bircza.
Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag
i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa,
w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 12.08.2016 r.
Po tym dniu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
dla wskazanej powyżej inwestycji.
Uwagi i wnioski można kierować:
1. w formie pisemnej do Urzędu Gminy Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2; 37-740
Bircza, w Referacie Oświaty, Inwestycji, Leśnictwa i Mienia Komunalnego, pok. nr
6 w godzinach pracy tj: poniedziałek -piątek; 730–1530,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z póz. zm.) na adres email: sekretariat@bircza.pl
Zgodnie z art. 49 Kpa, obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostają
bez rozpatrzenia.

Otrzymują:
Strony postępowania w drodze:
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bircza,
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń na terenie inwestycji ( w miejscowości Stara
Bircza, Bircza),
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: - (www.bip.bircza.pl).

