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OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Żyrryn

z dnia02.12,2022 r.

w sprawie rrydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pnedsięwzięcia
pn.: ,,Pnebudowa ciągu dróg w niejscowości Żyrzyn''

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dńa 14 częrwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U, z 2022r., poz.2000 ze zm.) oruz w związku z art. 74 ust. 3 usta\ły z
dnia 3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ocbronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. IJ. z
2022 poz. 1029 ze nrr.) Wójt Gminy Żyrzln zańadamia strony postępowania, że w dniu
I3.10.202It została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: ,,Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żyrzyn"

W związku z powyższym informuj ę , że z treścią decyzj i oraz dokumentacj ą sprawy (w tym
opinią Pństwowego. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, opinią Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz opińą Pństwowego Gospodaritwa Wodnego
Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zamościu) możma zapoznaó się w siedzibie Urzędu Gminy
Żyrzyn, r:J. Powstania Styczniowego 10, w pokoju nr 4,w godz.8:00 - 13:00, po wcześniejsrym
kontakcie pod ru telefonu 081 8814226.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Żyrzyn, zaś
organami biorącymi udział w ocenie oddziĄwania na środowisko_ są: Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Puławach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinię oraz
Pństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Od wydanej decyzji sfużry stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od
dniajej doręczenia,

Zgodnie z alt. 127a Kpa informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania
strona może złzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyĄę. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o
nzeczeniu się prawa do \łniesienia odwołania prz ez ostatnią zę stron postępowania, decyzj a staj e
się ostateczna i prawomocna. Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed
upĘwem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub
jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Ninieisze obwieszczenie podaje się do publiczrrej wiadomości w dn. 02.12.2022 r.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uwńa się za dokonane po 14 dniach od daty publicznego
ogłoszenia, Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę du Gminy Żyrzyn,
ul. Powstania Styczniowego 10, na stronie intemetowej Urzędu Gminy Żyrzyn pod adresem:

Tl.

www.z.yrz.vn.pl oraz w Biuletynie Inlormacji Pub

^:w


