ROS.6220.4.25.2014.JW

Trzebnica, 16 maja 2014 r.

Obwieszczenie
Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) Burmistrz Gminy Trzebnica informuje
o podjęciu w dniu 16 maja 2014 r. decyzji nr ROS.6220.4.24.2014.JW o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi transportu rolnego od ul. Wrocławskiej w Trzebnicy przez
miejscowość Będkowo i Raszów do ul. Oleśnickiej na terenie Gminy Trzebnica w ramach budowy ścieżek
rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim”.
1. Decyzja została wydana dla wnioskodawcy Pana Roberta Rybki- Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM,
występującego z upoważnienia Gminy Trzebnica, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.
2. Informację o podjętej decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach,
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrz Gminy Trzebnica
(www.bip.trzebnica.pl, www.ekportal.pl), na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy oraz
na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Będkowo, Raszów, Brochocin oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
3. Z ww. decyzją, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, może zapoznać się każdy w
Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 129, pl. Piłsudskiego 1,
Trzebnica, codziennie w godzinach pracy urzędu.
4. Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z
art.

49

ustawy

z

dnia

14

czerwca

1960

r.

Kodeks

postępowania

administracyjnego,

w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia

Podano do publicznej wiadomości: 16 maja 2014 r.

Otrzymują:
1. Gmina Trzebnica,
2. Pełnomocnik: Robert Rybka- Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM,
3. Zarząd Dróg Powiatowych,
4. Sołtys wsi Będkowo: Natalia Wojciechowska,
5. Sołtys wsi Brochocin: Barbara Świdzińska,
6. Sołtys wsi Raszów: Bożena Durbajło,
Sprawę prowadzi: Justyna Wyszyńska, tel. 71-388-81-78, justyna.wyszynska@um.trzebnica.pl

