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20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46
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Lublin, dnia 21 grudnia 2018 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
Na podstawie art. 49, 41 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), oraz art. 73 ust. 1, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit l
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 2081), zawiadamia się strony, że na wniosek
Gminy Ułęż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej nr 103061 L w miejscowości Drążgów odcinek o długości 1,680 km.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia. Równocześnie do publicznej wiadomości podaje się informację, że
zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 9 ww. ustawy dane o wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie pod
numerem 1216/2018. Informacja o publicznie dostępnym wykazie zamieszczona jest
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
Regionalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska
w Lublinie dostępnym na http://bip.lublin.rdos.gov.pl/. Wykaz dostępny jest także pod
adresem http://www.ekoportal.gov.pl/ pod zakładką Informacje o środowisku - wyszukiwanie
kart w wykazie. Z treścią wniosku i z jego załącznikami można się zapoznać w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin,
pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 -15.30.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji kończącej postępowanie jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Jednocześnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018
r., poz. 2081), niniejszym zawiadamia się o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Rykach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zawiadamia się
strony o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia w sprawie
stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 30 stycznia 2019 r. z uwagi na
konieczność uzyskania wymaganych prawem opinii organów. Jednocześnie informuję, że
wskazany powyżej termin jest przedłużeniem terminu zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) ), a stronie służy ponaglenie
zgodnie z art. 37 ww. ustawy.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowi ska w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk
/Podpis elektroniczny/
Otrzymują z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty:
1. Urząd Gminy Ułęż – doręczenie elektroniczne e-puap
2. Aa. – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowis ka w Lublinie
Po obw ieszczeniu (14 dni), należy niezwłocznie odesłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianów ka 46, 20-144 Lublin

