
WÓJT GMINY LELÓW
Ul. 18

42-235 Celdw
tel.343550121 Fax343550049 Lelów, dnia 26 kwietnia 2017 r.

GR.6220.9.201 1

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lelów

zgodnie z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawa ooś

zawiadamia

strony postępowania, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku zostało wydane postanowienie
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont i rozbudowa małej
elektrowni wodnej na rzece Białka Lelowska przy jazie w krn 10+700 w młynie w Białej
Wielkiej na działce o nr ewid. 4768” do dnia 31 lipca 2017 roku.

Z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie
Gminy Lelów pokój nr 56 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
pod nrtel. (34)35501 21 wew. 146.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 1 I art. 73 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek,
kopii lub odpisów.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74
ust. 3 ustawy ooś niniejsze obwieszczenie zostaje podaje do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów oraz
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów i tablicy ogłoszeń sołectwa Biała
Wielka.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
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Obwieszczenie zamieszcza się na:
— tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów,
— stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów,
— tablicy ogłoszeń sołectwa Biała Wielka
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