
                        Poczesna, 08.12.2014 r. 

 

Nr GIZ.6220.17.2014.AM    
 

OBWIESZCZENIE 
  Wójta Gminy Poczesna 

      z dnia 08.12.2014r. 

o wszczęciu postępowania 

  

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ), w związku z art. 33 ust. 1 oraz 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 z późn. zm.) zawiadamiam, że  

na wniosek złożony do Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 12.11.2014r. (wniosek uzupełniony  

w dniu 03.12.2014r.) przez Pana Tomasza Gacek pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg  

w Częstochowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : 

 

„Zwiększeniu mobilności Subregionu Północnego 

i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu  

DK1 - Poczesna - Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908”. 

 

Organem  właściwym  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  

zgodnie  z  art.  75  ust.  1  pkt  4  cytowanej  wyżej  ustawy jest  Wójt  Gminy  Poczesna,  zaś  

organami  właściwymi  do  wydania  opinii  i  dokonania  uzgodnień  są: Regionalny Dyrektor  

Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  oraz  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny   

w  Częstochowie. 

 

Z dokumentacją niezbędną do wydania przez Wójta Gminy Poczesna decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia tj. z wnioskiem, kartą informacyjną 

przedsięwzięcia oraz załącznikami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 

2, 42-262 Poczesna pok. 38, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 

od 7:00 do 15:00  oraz we wtorek od 8:00 do 16: 00. 

  

 

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu  postępowaniu uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Tomasz Gacek (pełnomocnik) Pracownia projektowa Niweleta, ul. Jesionowa 14/131 

43 – 303 Bielsko - Biała  

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie 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 z późn. zm.) 

3. BIP, tablica U.G. Poczesna,  miejsce planowanej inwestycji. 

4. a/a 

 
 


