
BURMISTRZ 
MIASTA i GMINY PILICA 

42-436 PIL ICA 

ul. Żarnowiecka 46a P i | i c a d n 16.05.2018r. 

I i R.6220.6.2018 
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia 

Zgodnie z art. 63 ust. 2, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 z późń. zm.; 

dalej jako UOOS) oraz art. 10§ 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późń. zm.; dalej jako: KPA) 

zawiadamiam 

że w dniu 16.05.2018 roku zostało wydane postanowienie Nr liR.6220.6.2016 o nie stwierdzeniu 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej, w tym kanałów grawitacyjnych, studni kanalizacyjnych, 

zbiorników retencyjnych oraz studni chłonnej w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego w/c drogi 

wojewódzkiej w msc. Smoleń na ode. od ok. km 40+558.00 - do ok. km 42+586.00" 

Zgodnie z art. 28 KPA w związku z art. 10 KPA 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. 

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązków dotyczy postępowanie albo kto żąda 

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w/w sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

niniejszego obwieszczenia 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. 

Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie 

dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

1 Gminy Pilica www.pilica.bip.jur.pl w dniu 15.05.2018r. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilica ul. Żarnowiecka 46a, 42 - 436 Pilica i ogłoszenie poprzez 

obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

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

