Wójt Gminy Jedlińsk
RSG.6220.6.2014

Jedlińsk, dn. 22.07.2014 r.
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego / Dz. U. 2013 r.267 j.t./ informuję o działaniach podejmowanych w toku
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa
nr 7 w m. Klwaty – Piastów – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra”.
W toku postępowania Wójt Gminy Jedlińsk uzyskał opinie Regionalnego Dyrektora
Środowiska
(
postanowienie
zamieszczone
na
BIP
Ochrony
http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa) oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego o
braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Następnie Wójt
Gminy Jedlińsk wydał postanowienie o braku obowiązku przeprowadzania oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 18.07.2014r. znak RSG.6220.6.2014.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony – właścicieli działek przylegających do
inwestycji w m. Klwaty, Wielogóra, Piastów, Wsola- o uprawnieniach wynikających z art. 10
KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym
do składania wniosków dowodowych przed wydaniem decyzji.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy,
ul. Warecka 19, pokój 11A. w terminie 5 dni od dokonania obwieszczenia. Po tym terminie
zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku:
www.bip.jedlinsk.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej
19 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Klwaty, Wielogóra, Piastów, Wsola.
Wójt
/-/ Wojciech Walczak
Do wiadomości:
1. Sołtysi wsi Klwaty, Wielogóra, Piastów, Wsola.
z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres
14 dni i odesłanie do Urzędu Gminy w Jedlińsku z adnotacją
o okresie obwieszczenia.

