
Zębowice dn. 17.02.2011 r.

ROG.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE
 

Na  podstawie  art.  49  i  art.  61  §  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku 
z art. 74 ust. 3 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 (Dz.  U. z  2008 r.  Nr 199 poz.  1227 z  późn.  zm.)  Wójt  Gminy Zębowice 
zawiadamia , że w dniu 15.02.2011 roku zostało wszczęte na wniosek:

 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127 

postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia pod nazwą:

„ Przebudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Nowy Wachów – Kocury 
w km 7+670 - 10+625”

zlokalizowanej :
na działce nr 1402 k. m. 4, obręb Kadłub Wolny
na działce nr 71 k. m. 5  obręb Poczołków
gm. Zębowice
oraz 
na działce nr 156/17 i 153 k. m. 8 obręb Rzędowice
gm. Dobrodzień
Powiat Oleski

Zgodnie  z  art.  74  ust.  3  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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz 
w  związku   z  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  Nr 98 poz.  1071, z późn.  zm.)  niniejszą informację 
podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, z uwagi na fakt, iż liczba stron 
w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach, w miejscowościach położenia 
planowanego przedsięwzięcia oraz poprzez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Zębowice.

Skutek  doręczenia  następuje  po  upływie  14  dni  od  daty  podania  do  publicznej 
wiadomości treści niniejszego obwieszczenia tj. w dniu 17.02.2011 r..


