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Bytom Odrzański, dnia 25.08.2016 r.

Nasz znak: OS.6220.12.2016

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. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia
14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek Gminy Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański,
Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 25.08.2016 r. wszczął postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Monitoring
Starego Miasta”.

Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w
szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać
pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące
planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Odrzańskim (ul. Rynek 1, pokój nr 10, tel. 068 3884 022 wew. 38), w godzinach funkcjonowania
Urzędu, tj. w poniedziałek od godziny 8ºº do godziny 16ºº, a od wtorku do piątku od godziny 7ºº
do godziny 15ºº.

Nie przedstawienie swojego stanowiska w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia, nie będzie stanowiło przeszkody do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Bytom Odrzański.
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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 25.08.2016 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 Urzędu
Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 08.09.2016 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 15.09.2016 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter
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