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OŚZP.6220.5.2021

Rudniki, dnia 15.09.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RUDNIKI

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. póz. 735) w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. l 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
(t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 247 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 07.09.2021r. decyzji nr OSZP.6220.5.2021 o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej dla wsi Łazy-MIyny grn. Rudniki" na wniosek Gminy Rudniki z siedzibą w
Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A reprezentowaną przez Pana Andrzej a Neusteina -Biuro
Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEW s.c. Krystyna i Andrzej Neustein ul.
Pomarańczowa 22, 45-4160pole

Na powyższą decyzją, na podstawie art. 127 § 2 iart. 129 § l i 2 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Wójta Gminy
Rudniki w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Rudniki oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Oleśnie, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w
Kaliszu, strony mogą zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Nieruchomości i
Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rudnikach przy ulicy Wojska Polskiego
12A, 46-325 Rudniki, pokój nr 6 na parterze w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie wskazuie 14-dniowv okres udostępnienia decyzji w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Rudniki, tj. od 15.09.2021 r. do dnia 29.09.202 Ir,

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia ninieiszego obwieszczenia.
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Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:
l. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
3. Tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. Łazy, Młyny, Faustianka,

Odcinek, Rudniki
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ul. Wojska Polskiego nr 12A
46-325 Rudniki, woj. opolskie

tel. 34 35 95 072, fax 34 35 95 013




