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OBWIESZCZENIE
S 1, art. 36 i 49 ustawy z dnia 14

6

kwietnia 2016

r.

czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1|016 r', poz. 23), w zwiąku z art. ań. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 paŹdziernlka 2008 r. o udÓstępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziate społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), W toku prowadzonego postępowania
administracyjnego w sprawie wydania declyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
pzedsięwzięcia polegającego na wydob)'waniu rud miedzi ze złoża,,RadwaniceGaworzyce'' w obszarze ,,Gaworzyce'' plałnowanego do realizacji w gminach: Żukowice,
Gaworzyce i Radwanice, którego inwestorem jest KGHM Polska MiedŹ S.A.,
Zgodnie

art. 10

zawiadamiam, Że'.
. Tutejszy organ zebrał cały materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.
. Strony mogą brac czynny udział w postępowaniu, mogą zapoznawac się z materiałami
zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
153 Wrocław,
Środowiska We Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1,
pokoj 3252, w godzinach od 8o0 do 1400 oraz wypowiedziec się co do zebranych
dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia.
. Ponadto
uwagi na koniecznośćzapewnienia stronom możliwościzapoznania
się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych
materiałów, na podstawie ań. 36 ustawy Kodeks postępowania
dowodów
adm inistracyjnego, tutejszy organ zalviadamia o niemozności wydania przedmiotowej
decyĄi W ustawowym terminie oraz wskazuje nowy termin załatwienia sprawy,
tj. do dnia 3 czenuca 2016 r.
Zgodnie z art' 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uwaza się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
JednoczeŚnie proszę właŚciwe organy samorządu terytorialnego o przekazanie
informacji na piŚmie o terminie wywieszenia i zd.!ęcia niniejszego obwieszczenia'
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Gn"ilny Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59_160 Radwanice

Wójt Gminy Gaworzyce, ul. okrężna 85' 59-180 Gaworzyce

wojt ominy Zukowiće' Żukowice 148,67-231 Zukovlice
ala
publikuje w Biuletynie lnformacji
Ponadto obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDoŚ we Wrocławiu oraz
Publicznej nooŚ 1www.wroclaw.rdos.gov.pl).
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