Kobyłka, dnia

2020 r.

WOS.6220.7.2020.8
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), dalej jako Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 późn.zm.), dalej jako ustawa ooś,
zawiadamiam
że pismami z dnia 26 października 2020 r., znak: WOS.6220.7.2020.3, WOS.6220.7.2020.4, WOS.6220.7.2020.5,
Burmistrz Miasta Kobyłka zwrócił się do:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Nadarzyńskiej na odcinku ulica Leśna – Orląt
Lwowskich w Kobyłce”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Kobyłka.
Stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kpa, stronom przysługuje prawo brania czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta
Kobyłka, ul. Wołomińska 3, pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godzinach 9:00 – 19:00, od
wtorku do czwartku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w piątek w godzinach 8:00 – 14:00, po wcześniejszym kontakcie
z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail:
barbara.lackorzynska@kobylka.pl, tel. 22 78 64 542)
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś w związku
z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska
3, 05-230 Kobyłka, publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230
Kobyłka oraz udostępnienie pisma na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka
(http://kobylka.bipgmina.pl/).
Wywieszono w dniach: ………………………….
Pieczęć Urzędu:

Art. 9 Kpa „Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które
mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek”.
Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”
Art. 49 Kpa „§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w
formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w
treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania
dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.”
Art. 73 § 1 Kpa „Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu
postępowania.”

