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Bytom Odrzański, dnia 20.09.2013 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960
r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w
dniu 20.09.2013 r. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowej Soli, o wydanie opinii określającej czy przedsięwzięcie „Przebudowa dróg
gminnych nr 000904F Tarnów Bycki – granica gmin Bytom Odrzański/Nowa Sól, nr 000905F
Bytom Odrzański – Tarnów Bycki oraz drogi wewnętrznej w działkach nr 219 i 173/2” na
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potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, gmina Bytom Odrzański wraz z
zagospodarowaniem poscaleniowym”, której inwestorem jest Starosta Nowosolski, wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego
ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 25.09.2013 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach
publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 09.10.2013 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 23.10.2013 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter
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