Komprachcice, dn. 26.05.2015 r.
BGR.6220.1.5.2015.RJ

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 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu
postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie osiedla mieszkaniowego Chmielowice, przy ul. Cmentarnej”
realizowanego na działkach nr: 326/42, 408/42, 325/42, 388/42, 387/42, 386/42, 385/42, 384/42, 383/42, 382/42,
381/42, 380/42, 379/42, 378/42, 377/42, 313/48, 314/48/, 315/48, 317/48, 318/48, 375/42, 331/42, 332/42, 333/42,
334/42, 335/42, 359/42, 360/42, 361/42, 362/42, 363/42, 364/42, 365/42, 336/42, 337/42, 338/42, 339/42, 340/42,
366/42, 367/42, 368/42, 369/42, 370/42, 371/42, 372/42, 373/42, 394/42, 395/42, 396/42, 397/42, 398/42, 399/42,
400/42, 401/42, 402/42, 403/42, 404/42, 405/42, 406/42, 407/42, 409/42, 410/42, 411/42, 412/42, 413/42, 414/42,
415/42, 416/42, 417/42, 392/42, 393/42 z k.m. 3 obręb Chmielowice.
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 5 oraz zgłosić swoje uwagi w
terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, 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. Nr 199, poz. 1227 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.
Wójt Gminy Komprachcice
/-/
Leonard Pietruszka

Otrzymują:
1. Inwestor
2. Sołtys Wsi Chmielowice
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 2013r., poz. 1235
ze zm.) oraz art. 49 Kpa
4. a/a

