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Zawiadomienie Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 64 ust 3 oraz 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 2018 r.
poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że: 
 Dyrektor  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Wód  Polskich  w  Poznaniu  opinią

PO.ZZŚ.4.435.10.1.2020.MDB z dnia 16 stycznia 2020 r.,
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią WOO-IV.4220.1594.2019.NB.2

z dnia 29 stycznia 2020 r.,
stwierdzili  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia
pn. „Wykonanie  urządzenia  umożliwiającego  pobór  wód  podziemnych  o zdolności  poboru  wody
50 m3/h” w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica. 

Jednocześnie  zawiadamiam,  że  zostały  zebrane  już  wystarczające  dowody  i  materiały
w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.  Strony
mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed
wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z ww. dokumentami oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój 23, w godzinach 8:00- 15:00 od poniedziałku do piątku.

Pouczenie

Zgodnie z Art.     10.     §     1.     k.p.a.   organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w
każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji  umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeśli
1)  nie  załatwiono  sprawy  w  terminie  określonym  w  art.  35  lub  przepisach  szczególnych  ani  w  terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zgodnie z art.      41.     k.p.a.  
§  1.  W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§  2.  W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.
Art.     49.     k.p.a.    Strony  mogą  być  zawiadamiane  o  decyzjach  i  innych  czynnościach  organów  administracji
publicznej  przez  obwieszczenie  lub  w  inny  zwyczajowo  przyjęty  w  danej  miejscowości  sposób  publicznego
ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art.     74.     ust.     3     ustawy     ooś   Jeżeli  liczba  stron  postępowania  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik
2. Strony zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a.
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