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OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu do organu

opiniującego

Zgodnie z art. 64 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infonnacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 ze zm.) zwaną dalej U.O.O.Ś. i 74 ust. 3 u.o.o.ś.
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U.2020.256 ze zm.) zwaną dalej k.p.a.
zawiadamiam strony,
że

w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze
złoża Mrowla-Gieroń w miejscowości MrowIa i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat
rzeszowski, województwo podkarpackie" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie pismem znak: WWOŚ.4221.17.5.2020.AT.18 z dnia 24 września 2020 r. wezwał
inwestora- F.H.U. Giedram Damian Gieroń, ul. Gościnna 28, 35-314 Rzeszów do uzupełnienia
Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wójt Gminy Świlcza infonnuje o przesłaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Rzeszowie dokumentu zatytułowanego: Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsil{Wzięcia eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża .. Mrowla-Gieroń "
w miejscowości Mrowia i Bratkowice, Gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo
podkarpackie.
1nfonnuję, że zgodnie z art. 10 § I k.p.a. strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią
dokumentów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie. Z dokumentacją zainteresowane
strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Świlcza, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek
730 _ 1730, wtorek-piątek 730 _ 1500 ).

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do tenninów załatwienia sprawy nie wlicza się tenninów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
W myśl art. 41 § I 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 art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego wart. 41 § l k.p.a.
doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 usl.
3 u . o.o.ś. , stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych
czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej
wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Data publicznego ogłoszenia:~.l 0.2020 r.

Otrzymują:

l. F.H.U . Giedram Damian

Gieroń,

ul.

Gościnna

28, 35-314 Rzeszów

2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza na stronie internetowej
www.bip.swilcza.com.pl

3. AJa.

