Znak: GRO.6220.7.2021

Raba Wyżna, dn. 06.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Działajac na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2052) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (j.t Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Raba Wyżna
zawiadamia strony postępowania
że na wniosek z dnia 21.10.2021 r., złożony przez ... działającego w imieniu Gminy Raba Wyżna, na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.03.2021 r., udzielonego przez Wójta Gminy Raba Wyżna,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków”,
zlokalizowanego na nieruchomościach położonych w jednostce ewidencyjnej 121111_2 Raba
Wyżna, w obrębie ewidencyjnym 0008 Skawa (w części wschodniej miejscowości). Przewidywana
długość sieci kanalizacyjnej ok. 7,2 km (w rozbiciu na poszczególne kanały oznaczone
w dokumentacji literami od A do I).
Zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej 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. W myśl art. 28
K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Geodezji, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, pok. nr 3-02 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) dane dotyczące
wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia, zostały umieszczone
w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej ekoportalu (www.ekoportal.pl) oraz
w "bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych
ocenach oddziaływania na środowisko" (http://bazaoos.gdos.gov.pl)
W oparciu o art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie stronom
niniejszego zawiadomienia uważać się będzie za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, które następuje w dniu 06.12.2021 r.
Wójt Gminy Raba Wyżna
/-/
mgr Andrzej Dziwisz

Otrzymują:
1. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa,
2. A/a – S.B.
Do wiadomości:
1.
+ Klauzula inf. RODO

