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42-436 PILICA 
ul. Żarnowiecka 46a 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Zgodnie z art. 10, art. 49 oraz art.61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 201 7r. poz. 1257 z późn. zm.) 
w związku z art. 73 ust.1 art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.; dalej jako UOOS), 

zawiadamiam strony 

że na wniosek wniosek Pana Radosława Mencfel ul. Szyb Walenty 32, 41 - 700 
Ruda Śląska pełnomocnika Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach ul. 
Lechicka 24 , 40 - 609 Katowice wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 794 od km 30+400 do km 31+840 od m. Sierbowice do m. 
Dzwono - Sierbowice". 

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków 
w postępowaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w/w sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a w Referacie Inwestycji, Mienia Komunalnego 
i Rolnictwa - pokój 20 w godz. od 7.00 do 15.00. 

Ponadto informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Pilica na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 
1 i 2 UOOS wystąpił o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu 
w przedmiotowej sprawie. 

Jednocześnie informuje, że o wszystkich czynnościach organu strony będą 
informowane za pomocą obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem http://www.pilica.bip.jur.pl/. 

Zgodnie z powołanymi przepisami obwieszczenie uznaje się za doręczone 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

http://www.pilica.bip.jur.pl/

