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KOR.6220.20.2022      Wręczyca Wielka, dnia 28 października 2022 r. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

 Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz 

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Wręczyca Wielka  

 

zawiadamia, że  

 

na wniosek z dnia 27.10.2022 r. Wójta Gminy Wręczyca Wielka zostało wszczęte postępowanie  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie drogi gminnej nr 560056S – droga Truskolasy – Długi Kąt przez sołectwo Klepaczka.  

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 

Wręczyca Wielka, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 

właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku oraz Dyrektor 

Zarządu Zlewni PGW WP w Sieradzu. 

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka przy  

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, pok. nr 23, w godzinach jego urzędowania w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, 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, stosuje 

się przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w BIP 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: 28 października 2022 r. 

 

 
Otrzymują:  

1. Wnioskodawca 

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


