
KOR.6220.14.2022.8             Wręczyca Wielka, dnia 19.10.2022 r. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – dalej Kpa oraz art. 74 ust. 3, art. 85 

ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – dalej ustawą ooś, zawiadamia się  

o wydaniu przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej  

nr 560036S w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa i drogi gminnej bez nazwy przebiegającej 

przez sołectwo Wydra. 

  

 Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją 

sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust.1 ustawy 

ooś w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, od poniedziałku do piątku w godzinach 

pracy Urzędu t.j.: 7
15

 – 1515
 
(pon. śr. czw. pt.), 800 – 1600

 
(wt),  tel. kont. (34) 377 84 23. 

 Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

  Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie  

z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepisy art. 49 Kpa. 

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie 

w BIP https://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/ oraz przez wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. Zawiadomienie uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 
 

W Ó J T 

                                                                                                 mgr Tomasz Osiński 

 

 

 

 
Zawiadomienie-obwieszczenie 

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej  

w dniu: 19 października 2022 r. 
 

 
Otrzymują:  

1. Wnioskodawca. 

2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 

3. A/a. 
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