OBWI ESZCZEN I E STAROSTY CZĘSTOCHOWSKI EGO
OŚ.6220.1.2018.PW
z dnia 07.06.2018 r.
Zgodnie z zapisami art. 61 1, 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. Z 2017r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 33, art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2,
art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 2 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 ft.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) dalej ustawy ooś w nawiązaniu
do
3 ust. 1 pkt 85 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 71).
Zawiadamiam
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Scalanie gruntów wraz
z zagospodarowaniem poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina Lelów w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W dniu
06.06.2018 Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa tut. Starostwa wraz
z wnioskiem, pismo z dnia 06.06.2018r. znak GN.041.5.2016. przedłożył mapy ewidencji gruntów
i budynków obejmujące cały obszar scalenia z zaznaczonym zakresem oddziaływania inwestycji na
środowisko, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypis i wyrys
z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obiektu Nakło-Gmina Lelów Starosta Częstochowski zgodnie
z art. 64 ust 1 pkt.1 i 4 ustawy ooś (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) wystąpił z pismem znak
OŚ.6220.1.2018.PW w dniu 07.06.2018r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny
odziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Informuję o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania wynikające z art.10 k.p.a.
do czynnego udziału w każdym jego stadium. Wszelkie uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą
być składane w terminie 30 dni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej
na email: srodowiskotczestochowa.powiat.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Częstochowski. Z aktami
prowadzonego postepowania każdy może się zapoznać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska II piętro pokój 214 w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Jana III
Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa. Tel. 34 3229195
Niniejsza informacja zgodnie z art. 3 ust. J pkt. 1, art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy ooś (t.j. Dz.U. 2017r.
poz. 1405 ze zm.), została podana do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art.355 Kpa
do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
przyczyn niezależnych od organu.
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
V.

—

.

Otrzymu ja:
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
cStrony postępowania
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś C t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1405 ze zm.).
-BlP Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminy Lelów.
-Tablica ogłoszeń:
Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa.
Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
Miejscowości Nakło, gmina Lelów.
—

Majac na uwadze zachowanie terminów obeimuiacych procedure administracyjna orosze o zwrot dokumentu z adnotacip
o 14 dniowym terminie wywieszenia.
2.Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w miejscu.

3.OŚ a/a
Wywieszono w dniach
2018 r. do
2018 r.
(datę wywieszenia należy uzupełnić w dniu wywieszenia)
Pieczęć urzędu
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