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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) oraz art. 73 ust. 1, 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. ), zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wniosku złożonego przez Starostę Konińskiego z siedzibą al. 1 Maja 9, 62 – 510 Konin, dot. wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na
„Przebudowie drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budzisław Kościelny – ul. Słupecka
oraz przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P
w miejscowości Budzisław Kościelny”.
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole z prośbą o wydanie
opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww.
przedsięwzięcia. Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zostanie wydane postanowienie w sprawie
obowiązku lub jego braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do
czynnego udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta Kleczew, pl. Kościuszki 5, pok. 201.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie tut. Urzędu w Biurze Obsługi
Interesanta lub przesłać pocztą ma adres: Urzędu Gminy i miasta Kleczew, Pl. Kościuszki 5.
Zgodnie z art. 64 ust. 4 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 2018 r. poz. 2081 ) oraz art. 35 § 5 k.p.a. do terminów
załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
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określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organów.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 74. Ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza
10, stosuje się art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzji i innych
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej formie w danej miejscowości lub przez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni od daty opublikowania niniejszego
obwieszczenia. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie będzie potraktowany jako nie wniesienie
sprzeciwu do ww. wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania
decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.

Starosta Koniński
Tablica ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.
Tablica ogłoszeń w miejscu inwestycji – Budzisław Kośc.
Strona internetowa
Aa.

Osoba odpowiedzialna za sprawę: Brzezińska Elżbieta
Miejsce urzędowania: I piętro, Biuro Nr 201
Tel: (63) 270 09 14
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