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Rusinow, dnia. 04_02.2013r.

DS.6040.01.2013

ZA WIADOMIENIE
o wsZCZtrciU posttrPowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postypowania Administracyjnego
(tj.Dz.U.z 2000r.Nr 98 poz.l071 z poin.zm.), w zwi¥ku z art. 73 ust.l oraz art. 75 ust. 4 ustawy z
dnia 3 paidziemika 2008r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U z 2008r.
Nr 199, poz.l227 z poin.zm.)
zawiadamiam
ze w dniu 31.01.2013r. na wniosek ZarzCl-du Powiatu w Przysusze AI. lana Pawla II 10,
26-400 Przysucha zostalo wszczyte postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajCl-cego na "przebudowie drogi
powiatowej Nr 3315W Klwow-Sulgostow-Nieznamierowice od km 9+105 do km 10+305"dla
ktorego inwestorem ubiegajCl-cym siy 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest
ZarzCl-d Powiatu Przysuskiego AI. lana Pawla II 10,26-400 Przysucha.
W zwi¥ku z powyzszym informujy, ze strony majCl- prawo czynnego udzialu w kazdym stadium
postypowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia siy co do zebranych dowodow
i materialow oraz zgloszonych zCl-dan.
Strony mogCl- zapozna6 siy z aktami sprawy, uzyska6 wyjasnienia oraz sklada6 wnioski i uwagi w
przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzydu Gminy w Rusinowie ul. Zeromskiego 4 pok.11 w godz.
8,00 - 15,00.
Otrzymuja:
1. ZarzCl-d Powiatu w Przysusze
AI. lana Pawla II nr 10
26-400 Przysucha.
2. Powiatowy ZarzCl-d Drog Publicznych
ul. Swiytokrzyska 52
26-400 Przysucha.
3. Ala.
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Na podstawie art. 49 KPA w zwi'lZku z art. 74 ust. 3 ustawy 0 udost!(pnianiu informacji
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (DZ. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
ze zm.)
powyzsze zawiadomienie umieszcza siy:
11 na tablicy ogloszen Urzydu Gminy w Rusinowie.
2/ na tablicy ogloszen w miejscowosci Nieznamierowice.
3/ na stronie Urzydu Gminy Rusinow www.rusinow.pl
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