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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 $ 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania

Administracyjnego ( Dz. U. z 2020r poz. 256 - cyt. dalej jako ,,k.p.a,,) w zwiqzku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 paidzternika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodorvisku i jego ochronie, udziale
spoleczetistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. lJ. z 20lB
poz. 2081 z p62n. zm.- cyt. Dalej jako ,,UUOS') zawiadamia sig strony o wszczgciu postepowania w
sprawie wydaria decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazw4
,, Budowa stacji bazowej telefonii kom6rkowej PLAy o nr RyBI0428" planowanego da realizacli w
Rybniku na dzialce ewidencyjnej o numerze 1499/86 obrgb 0063 Niedobczyce, j.ew. 247301_1, gm.
M. Rybnik, pow. Rybnik, woj. Sl4skie z wniosku P4 Sp z o.o., z siedzib4 ul. TaSmowa 7,02_677
Warszawa-

w toku postgpowania zgodnie z art.64 ust l pkt 2 uuoS w6jt Gminy pietrowice wielkie wyst4pit z
wnioskiem do Panstwotego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o opinie w sprawie
obou'i4zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz zakesu raporhr o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na drodowisko. je2eli przeprowadzenie oceny oddziall.wania na
srodowisko bylo by zdaniem tego organu wymagane, w tej samej sprawie wyst4piono r6wnie2
zgodnie z ar1.64 ust 1 pkt 1 i4 oraz ust. lb i lc woS o stanowisko do Regionalnego Dyrektora
ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Dyrektora Regionalnego Zarz4du Gospodarki wodnej
w Gliwicach.
opinia Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz stanowisko
Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska * Katowicach oraz Dyrektora Regionalnego
Zarz4dtt Gospodarki Wodnej w Gliwicach dolqczone zostan4 do akt sprawy.
zgodnie z art. 74 ust. 3 uuos jezeli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje sig przepis art. 49 k.p.a. zgodnie za!; z art. 49 k.p.a. jezeli
przepis szczeg6lny tak stanowi, zawiadomienie stron o decy4ach i imych czynnosciach
organu administracji publicznej moze nast4pii w formie publicznego obwieszczenia, w innej
lormie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyigtej w danej miejsco*,o6ci lub przez
udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego
organu administracji publicznej, zawiadomienie uwa2a sig za dokonane po uplywie cztemastu
dni od dnia, w kt6rym nast4pilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub
udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Poniewaz liczba stron niniejszego postgpowania przekracza 20 o wszystkich czynnosciach organu
strony zawiadamiane bgd4 poprzez obwieszczenie.

w zwi4zku z powyzszym inform uje sig zgodnie z art. l0$1i73$lkpaomo2liwoscizapoznaliasig
z aktami sprawy oraz o mo2liworici wypowiadania sig w przedmiotowej sprawie pisemnie lub
osobiicie w siedzibie Urzgdu Gminy Pietrowice Wielkie ( pok6j nr 3a) 47-480 Pietrowice Wielkie, ul.
Szkolna 5.

Dokumentacia rv przedmiotowej sprawie znajduje sig w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
iRolnictwa Urzgdu Gminy Pietrowice wielkie. ul. Szkolna 5, pok6j nr 3a. Tam r6wniez mo2na
zglaszai ewentualne wnioski i zastrzelenia.
Godziny placy Urzgdu: poniedzialki od 7,30, do 17,00, pi4tki od 7,j0 do 14,00, pozostale dni od 7,30
do 15.10.
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