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Żórawina, dnia 24.10.2008 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 roku (Dz. U.
nr 62, poz. 627 z roku 2001 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r.,
poz. 1071, ze zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 24.10.2008 roku na wniosek Janusza Mądrego działającego w imieniu PEKABUD S.
Piotrowski, Z. Karaś sp. j., Ślęza ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce oraz DOMAR Development
sp. z o.o. ul. Ruska 37/38 50-079 Wrocław przekazany postanowieniem nr 159/2008 Starosty Powiatu
Wrocławskiego z dnia 19.09.2008 uzupełniony 21.10.2008 zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na działkach nr 188/2, 88/30, 88/31, 88/32, 88/1,
88/2 obręb Karwiany-Komorowice, gmina Żórawina.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 i 73
k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium - w siedzibie Urzędu Gminy
Żórawina, ul Kolejowa 6, pok. nr 4.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje
się po uzgodnieniu z następującymi organami: - Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
we Wrocławiu oraz Starostą Powiatu Wrocławskiego.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu;
zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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