
Radłów, dnia 27 maja 2021 r.

IZPŚ.6220.2.2021                                                                                                                         

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego  (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 735), a także art. 73 ust. 1 oraz
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247) - zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Radłów

 
zawiadamia, że

w dniu 26 maja 2021 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Romana Wiewiór
prowadzącego firmę: Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo – Mostowych
Roman  Wiewiór,  46-300  Olesno,  ul.  Wrzosowa  14  działającego  w  imieniu  Inwestora  –
Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na przebudowie  drogi  gminnej
nr 101226 O Boroszów – Radłów od km 2+600 do km 4+300.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy
Radłów,  zaś  organami  biorącymi  udział  w postępowaniu,  właściwymi  do wydania  opinii
i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy
Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Oleśnie  oraz  Dyrektor  Zarządu  Zlewni  PGW  WP
w Sieradzu.

Wójt Gminy Radłów zgodnie z ustawą ooś zwrócił się do organów współdziałających
o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W  związku  z  powyższym  zawiadamiam  strony  postępowania  o  możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania wniosków
i  uwag  w  siedzibie Urzędu  Gminy  Radłów  przy  ul.  Oleskiej  3,
46-331  Radłów,  w  godzinach  pracy  Urzędu.  Zawiadomienie  uważa  się  za  dokonane  po
upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10 w związku z tym strony
postępowania będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji
publicznej w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Radłów,  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także tablicach
ogłoszeń sołectw.  

Wójt Gminy Radłów

 Włodzimierz Kierat
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Zostało udostępnione 

w BIP UG Radłów/ na tablicy ogłoszeń UG Radłów/na tablicy ogłoszeń sołectwa 

w dniu: …......................................2021 r.

zdjęto w dniu: …........................... 2021 r.


