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Jasienica 21.10.2020r.

OBWIESZCZENIE
o wszcz^ciu post^powania administracyjnego z udziatem spoleczenstwa

Dziatajqc na podstawie art. 49 § 1, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Post?powania
Administracyjnego oraz art. 73 ust 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 pazdziemika 2008r. o udost?pnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie , udziale spokczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283) podaje si? do publicznej wiadomosci informacj?,
ze w dniu 14.10.2020r. do Urz^du Gminy Jasienica wpfyn^t wniosek Gminy Jasienica w imieniu, ktorej dziata
pehiomocnik w sprawie wydania decyzji okreslaj^cej srodowiskowe uwamnkowania dla przedsi?wzi^cia

pn.: ,,Przebudowa drogi publicznej nr 490112S (ul. Szkolna) w sotectwach Biery i Swi^toszowka w Gminie
Jasienica".

Planowane przedsi^wzi^cie kwalifikuje si? do przedsi^wzi^c mog^cych znacz^co oddziafywac na
srodowisko, okreslonych w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsi?wzi?c mog^cych znacz^co oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1839).
Informuj^ wi^c o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikaj^cych zart. 10 § 1 k.p.a.
do czynnego udziahi w kazdym j ego stadium w tym prawo do przegl^dania akt sprawy, sporz^dzania z nich
notatek i odpisow oraz do zgteszania ewentualnych uwag i wnioskow.

Z dokumentacj^ w powyzszej sprawie mozna zapoznac si? w siedzibie Urz?du Gminy Jasienica,
43-385 Jasienica 159, pok. 102 w godzinach pracy Urz^du.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 w/w ustawy niniejsze post^powanie prowadzonejest z udzialem spoteczenstwa.
Organem wtasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wojt Gminy Jasienica, natomiast organami
bior^cymi udziat w postepowaniu w zakresie przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko s^:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Biatej, Dyrektor Zarz^du Zlewni w Katowicach
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach.

Wobec powyzszego rozstrzygni^cie sprawy nast^pi niezwtocznie po uzyskaniu wymaganych opinii
i ewentualnego uzgodnienia realizacji inwestycji.
Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udost?pnianiu informacji o srodowisku i j ego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko oraz art. 35 § 5 k.p.a. do
terminow zatatwienia sprawy nie wlicza si? terminow przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia post^powania oraz okresow opoznien spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.
Zgodnie zart. 41 § 1 k.p.a. w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj^
obowi^zek zawiadamiac organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu zgodnie z § 2 w razie
zaniedbania obowi^zku okreslonego w § 1 dor^czenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udost?pnieniu informacji o srodowisku i j ego ochronie , udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (j.t. Dz. U. z 2020r.,
poz. 283) oraz art. 49 k.p.a. wniosek ten zostai podany do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na
tablicy ogtoszen Urz$du Gminy Jasienica i w publicznie dost^pnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urz?du Gminy Jasienica (www.bip.jasienica.pl) oraz na tablicy ogtoszen

w miejscowosciach Biery i Swi?tosz6wka tj. w poblizu planowanej realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje si^ za dor?czone po upfywie 14 dni od dnia publicznego
ogtoszenia niniejszego zawiadomienia.
W zwi^zku z ogtoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zwi^zanego
z zakazeniami wirusem SARS-COv-2 do czasu odwolania tego stanu, w celu zapoznania si? z tresci^
w/w dokumentow nalezy kontaktowac si? telefonicznie (tel. 033 472 62 12) od poniedzialku do pi^tku w
godzinach pracy urz?du.

Otrzymuj^:
1 . strony postepowania zgodnie z art. 49 Kodeks post^powania administracyjnego.
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