WOJT GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159
GKOS.6131.260.2020

Jasienica, dnia 02 sierpnia 2020r.

OBWIESZCZENIE
o wszcz^ciu post^powania

Dzia-taj^c na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czenvca 1960r. Kodeksu Post^powania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. Nr 98 poz. 256 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 83a ust. 7 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55) zawiadamiam, ze na
wniosek z dnia 07.08.2020r. Operatora Gazoci^gow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337
Warszawa, ul. Mszczonowska 4 w imieniu i na rzecz ktorego dziata petaomocnik Pan Joanna Kawula
reprezentuj^ca firm? Antea Polska S.A. 40-833 Katowice, ul. Dul^by 5 zostato wszcz?te post?powanie

administracyjne w sprawie wydania zezwolenie na usuni^cie 67szt drzew i 188[m ] krzewow rosn^cych
na terenie dziatek nr 452/10, 497/5, 497/2, 499/6, 495/6, 493/2, 480/16, 480/19, 480/18, 480/10, 480/9,
479/1, potozonych w miejscowosci Mi^dzyrzecze Gorne potozonych w miejscowosci Rudzica - Gmina
Jasienica, koliduj^cych z budowa gazociqgu w/c DN100 PN 6,3MPa Wapienica - Mi?dzyrzecze
w ramach zadania pn: ,,Przebudowa gazoci^gu DN300 PN 6,3 MPa relacji Komorowice - Skoczow".
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a wszystkie strony tego post^powania majq prawo do czynnego udziatu
w kazdymjego stadium, w tym do przegl^dania akt sprawy, sporz^dzania z nich notatek i odpisow oraz
do zgtaszania ewentualnych uwag i wnioskow.
W zwiqzku z powyzszym informuj?, ze w terminie 14 dni od daty publicznego ogtoszenia
niniejszego Obwieszczenia strony zainteresowane mog4 zapoznac si? z aktami sprawy oraz zgtosic
ewentualne uwagi i wnioski w Urz?dzie Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 biuro 102 w godzinach
pracy Urz?du.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron post^powania uwaza si? za dokonane po upfywie
14 dni od publicznego ogtoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie
w publicznie dost^pnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy
Jasienica www.bip.jasienica.pl oraz na tablicach ogtoszen Urz?du Gminy Jasienica oraz
miejscowosci Mi^dzyrzecze Gorne.
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Otrzymuj^:
1. strony post?powania zgodnie z art. 49 Kodeks post^powania administracyjnego,

2. GKOS a/a (L.N.)
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