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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 73 ust. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.
zwanej dalej „ustawą ooś”) w związku z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 zwanej dalej „K.p.a.”)
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
zawiadamia strony postępowania administracyjnego
że na wniosek złożony w dniu 7 marca 2016 r. Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta
24, 96-127 Lipce Reymontowskie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
polegającego na:
„Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce – do granicy gminy Słupia”
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedmiotowa inwestycja zaliczana
jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy
Lipce Reymontowskie. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku art. 63 ustawy ooś
organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania
opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.
Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, o której
mowa w art. 10 K.p.a., informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz że przed wydaniem decyzji istnieje
możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań w przedmiotowej sprawie.
Stosownie do zapisu art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój
interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej
sprawie oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat
Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach
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od poniedziałku do piątku w godz. 8 ÷ 16 w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipce
Reymontowskie.

Stosownie do 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 niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie;
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24;
3. na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drzewce.
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