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Zator, 2015-05-27

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)
Burmistrz Zatora zawiadamia
o wszczęciu postępowania z dniem 27-05-2015 z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków w sprawie
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
obwodnicy w miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”.
Organem właściwym do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Zatora , natomiast organem właściwym do wydania opinii
w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu.
Z aktami sprawy tj.:
wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
kartą informacyjną przedsięwzięcia
można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zatorze (parter, pok. nr 107) w godzinach pracy
Urzędu tj, od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 , wtorek od 900 do 1700
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości
niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 28 maja 2015 r. do dnia 11 czerwca 2015r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w
Zatorze Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Zatora .
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49 Kpa w związku z
art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) obwieszczenie w powyższej
sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze,
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zator (www.zator.pl)

