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Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405)
zawiadamiam,
że, w dniu 27.11.2017r. na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z
siedzibą ul. Zarzecze 13, 03-194 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Wojciecha
Bolestę Al. Prymasa Tys. 95 m 113, 01-242 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
,,Odbudowa trzech ostróg nr
5/330, 7/330, 1/331 budowli regulacyjnych
zlokalizowanych po lewej stronie rzeki Wisły w jej 329-330 km, w m. Kolonia
Nadwiślańska, gm. Solec” Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach
ewidencyjnych 1303/3 i 1303/4 w miejscowości Kolonia Nadwiślańska gm. Solec nad Wisłą.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz § 3 ust. 1 pkt. 65
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) tut. Organ wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o opinię w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art. 10 Kodeksu
postepowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony postępowania mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zapoznać się
z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą
pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 i wnieść
ewentualne uwagi i wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie dowodów
i materiałów.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 K.p.a. w toku prowadzonego postępowania
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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Otrzymują:
1. Wojciech Bolesta zam. Al. Prymasa Tys. 95 m. 113, 01-242 Warszawa;
2. A/a.
Zawiadomienie wywieszono na tablicach ogłoszeń w sołectwie Kolonia Nadwiślańska oraz
siedzibie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą.
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