
 
                                                                                                                                                                                Mędrzechów, dnia  08.02. 2017 r. 
BiGk.6220.01.2017 

 
                                                                 ZAWIADOMIENIE  
                                              o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 
    Zgodnie art.61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz.23 ze  zm.)   art.  73 ust. 1 i art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U.2016r. 353 ze zm.)     
                                                          zawiadamiam 
 
Ŝe na wniosek z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej 
ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin polegająca 
na budowie ścieŜki rowerowej w km 7+275,00 – 10+910,00; 11+885,00 – 14+614,22 oraz 
15+775,14 – 24+300,00". 
 

Ponadto informuje się, Ŝe  zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

wystąpiono o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, a przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co, do zakresu 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie 

Tarnowskiej.  Wobec powyŜszego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 

wymaganych opinii pomocniczych. 

 

W powyŜszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U.2016r. 353 ze zm.)    oraz art.49 K.p.a. -wniosek ten został podany do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mędrzechowie i w 

publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Mędrzechów ( medrzechow.net w zakładce bip.) oraz na tablicach ogłoszeń 

właściwych miejscowo urzędów gmin  Bolesław i Szczucin. Zawiadomienie uznaje się za 

doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z treścią dokumentów strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów w 

godzinach pracy Urzędu ,  a takŜe składać pisemne i ustne uwagi dotyczące przedmiotowej 

sprawy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. 

ZłoŜone w ww. terminie uwagi  zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Mędrzechów – 

organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji w ww. sprawie.  

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

oraz art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 

przyczyn niezaleŜnych od organu. 

 
 

 



 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.Wnioskodawca 

2.Gmina Bolesław 

3.Gmina Szczucin 

3.BIP Urzędu Gminy w Mędrzechowie 

4.Tablice ogłoszeń wł. urzędów  

5.A/a 

 

 

 


