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Bircza, dnia 15.09.2016 r.

NIP 795-10-04-343, Regon 090533~

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
oraz o wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 73 ust.1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 L o udostępnianiu informacji
o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska
oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t Dz. U z 2016 L, poz. 353),oraz na podstawie art. 61 § 4, art. 106 § 2 ,
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23), w związku ze złożonym wnioskiem. przez "PrzemPol" Sp. z.o.o., Nehrybka 249A; 37-733
Pikulice z dnia 15.03.2016 r, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami dla miejscowości
Stara
Bircza, 37-740 Bircza" oraz jego wnioskiem uzupełniającym w ww. sprawie z dnia 05.09.2016 L,
ZAWIADAMIAM
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza, 37-740 Bircza",

na działkach nr ewid. 155, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 268, 291, 359, 423, 427, 533, 639, 30/2,
31/3, 206/5, 206/6, 266/2, 292/5, 292/6, 301/6, 340/3, 346/1, 401/4, 406/2, 424/1, 444/1, 447/3,
756/7 obręb 0026 Stara Bircza położonych w miejscowości Stara Bircza, gmina Bircza,
Równocześnie informuję, że stosownie do art. 59 ust. l pkt 2, art. 64 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 (j.t Dz. U z 2016 r., poz. 353) zwrócono się
z pismami znak OŚ.6220.6.2016 z dnia 15.09.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po uzyskaniu opinii
od ww. organów, zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 kpa zainteresowane strony, w terminie 14 dni od daty
podania do publicznej wiadomości tj. do dnia 30.09.2016 r., mogą w Urzędzie Gminy Bircza, 37-740
Bircza , ul. Jana Pawła II 2; 37-740 Bircza,
w Referacie Oświaty, Inwes7acji, Leśnictwa i Mienia
Komunalnego, pok. nr 6 w godzinach pracy tj: poniedziałek -piątek; iO-15 0, zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Pouczenie
1. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 K.p.a.).
2. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku,
doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § l i § 2).
3. Zgodnie z art. 35 §5 kpa do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Otrzymują:
l. Strony postępowania wg wykazu- zgodnie z art. 49 kpa ,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy,
3. Tablica ogłoszeń w Starej Birczy,
4. Tablica ogłoszeń w Birczy,
5. Strona BlP Urzędu Gminy w Birczy,
6. Ala.
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