Komprachcice, 03.08.2020 r.
BGR.6220.1.2020.OŚ

Obwieszczenie
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Komprachcice, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1660 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu
postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Wawelno na odcinku od km 22+154,40 do km 23+371,60 z
wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 ÷ 22+254,80 oraz drogi
wojewódzkiej nr 429 od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 0+553,00 w m. Wawelno do
końca opracowania km 2+422,95 w m. Polska Nowa Wieś”.
realizowanego na działkach nr:


808, 848, 849/1, 1397 z k.m.7 obręb Polska Nowa Wieś;



671/292, 798/292, 208, 209, 421, 422, 636/291, 633/290, 676/292, 630/282, 675/292, 727/292, 726/292,
526/273, 525/273, 524/273, 674/292, 747/260, 745/260, 757/258, 604/259, 518/251, 773/242, 709/241,
710/241, 235, 432, 693/424, 692/424, 42, 43, 782/108, 427, 68/1, 69 z k.m. 3 obręb Wawelno;



537/280, 536/280, 163, 164, 168, 485/170, 268, 269, 87, 69, 272 z k.m 1 obręb Wawelno

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem
materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych
dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i
wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie
szczególnym uprawnieniem stron do racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 Kpa informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w
siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w pokoju nr 1 oraz zgłosić swoje uwagi w
terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 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.) niniejsze
zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach: www.bip.komprachcice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego
ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Komprachcice
/-/
Leonard Pietruszka

Otrzymują:
1. Inwestor
2. Sołtys Wsi Polska Nowa Wieś i Wawelno
3. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 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.) oraz art. 49 Kpa
4. a/a

