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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. cyt. dalej j ako

,,k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko (tj.: Dz. U. z2018
r., poz. 2081 - cyt. dalej jako ustawa ooś) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku
prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Instalacja innowacyjnej, lewarowej
mikroelektrowni wodnej opartej na nieckach prefabrykowanych w miejscu
istniejącego jazu stałego" - która us),tuowana będzie na terenie działki ewidencyjnej
nr 1789/6 w m. Brzesko, wydane zostało postanowienie znak: OS.62ż0.2.2019.RC z
dnia 12.06.2019 r. o nałozeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Z lleścią postanowienia oraz z zębraną w sprawie dokumentacją mozna
zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,

pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art.74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu
przysfuguje pra\^to rzęczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Przęz obszar tęn rozumie się:

- działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane
przedsięwzięcie;

- działki, na których w wyniku realizacli lub funkcjonowania przedsięwzięcia
zostĄby przekroczone standardy jŃości środowiska;

- działki znajdującc się w zasięgu znaczącęgo oddziaływania przedsięwzięc ia,

które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości,
zgodnie zjej aktualnym przeznaczen iem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowan iach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49
k.p,a., Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i irrrrych

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej

miejscowości hlb przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacj i Publicznej na

stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, Zawiadomienie
uważa się za dokonane po upĘwie cźernastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, irrne publiczne ogłoszenic lub udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacj i Publicznej".

Z upowaźnienia l]urmistrża

obwieszczenie nastąpiło dniu, . ĄI,.Q. 8, . .1{13.1.,


