
Piaski, dnia 04 maja 2016 r. 

OS.6220.2.2016 

O B W I E S Z C Z E N I E  

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w skrócie k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353),  

Wójt Gminy Piaski  

zawiadamia strony postępowania 

 

że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie drogi łączącej obwodnicę drogi  wojewódzkiej nr 434 ze 

skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu, którego lokalizacja przywdziana jest na 

działkach nr 1, 2/2, 2/3 obręb Drzęczewo, 77/3, 77/16, 78/21, 79 obręb Bogusławki oraz 2602 i 2603 obręb 

Gostyń, wszczętego na wniosek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń oraz, że 

można przeglądać akta sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań, 

w terminie 7 dni, licząc od dnia  doręczenia  niniejszego zawiadomienia. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji 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. 74 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy – jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis 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. 

   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, zgodnie 

z art. 49 k.p.a.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski, Urzędu Miejskiego w Gostyniu,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Piaskach oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji – na tablicach ogłoszeń sołectw 

Drzęczewo Pierwsze i Drzęczewo Drugie. 

Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy 

w Piaskach, ul. 6-Stycznia 1, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1600, 

wtorek-piątek 7151515. 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 k.p.a. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono: 

Od…………………… 

Do…………………... 

pieczęć 


