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Dąbrowa Zielona, 2l .09.20t7 r.

zawiadomienie

Zgodnie z art.28, art. 49, art. 6I §4 ustawy z dńa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), w zńązktl z art. 73 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pńdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udzialę
społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
zż016 r. poz.353 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Zięlona

zawiadamia,

iZ w dniu 14 wrześniażDl7 r. na wniosek firmy BP MEDIATECH CONSTRUCTION sp z
o.o.Sp.Ę ul. Kościuszkj 613,97-500 Radomsko działająeej w imieniu inwestora Gminy
Dąbrowa Zielona w Dąbrowie Zielonej, Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu

,rPrzebudowa drogi gminnej nr 7O0 O07S ul. Dolna na działkach Nr ewid. 2778, 758, 270

Dqbrowa Zielona - Olbrdcvhcice, gm. Dqbrowa Zielona o dł. około 2,5km nd odcinku od
drogi wojewódzkiej nr DW 78a $w. Anna - Radomsko) do drogi gminnej nr 7OO O02S

(Olbrochcice - Rogaczew)" , obręb 0005 Dąbrowa Zielona.

W ramach prowadzonego posĘpowania Wójt Gminy Dąbrowa Zielona wysĘlił o wydanie
opinii do:

o Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibąul. Jasnogórska 15 a,

42-200 Częstochowa,
o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibąul. Dąbrowskiego 22,40-032

Katowice,

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia,

Niniejsze zawiadomienie zostaje zarięszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dąbrowa Zie|ona www.bip.dabrowazielona,p1 oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, ul. Plac Kościuszki 31 oraz tablicy
ogłoszeń sołectwa Dąbrowa Zię|ona.

Informuję, iż zgodńe z art. 10 w zviązku z art. 49 Kpa, stronom tego postępowania
przysługuje prawo do czynnego udziału w kaZdym stadium prowadzonego posĘpowania.

Z dokumentacj ą ńożoną do wniosku można zapoznać się oraz składać wnioski w
przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w
Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona, ul. Plac Kościuszki 31, pokój nr 5, w godzinach pracy
urzędu.
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1. BIP UG Dąbrowa Zielona,
2. Tablica ogłoszeń w UG,
3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Dąbrowa Zieloną
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