Krzyżanowice, dnia 16.11.2018r.

URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
tel. +32/4194050 fax. +32/4194234
ug@krzyzanowice.pl

Nr RŚ 6220.08-15.2018

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2086 z późn. zm.)
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

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamia się
że pismem z dnia 07 października 2018r. (data wpływu 13.11.2018r.) wnioskodawca tj. Budimex S.A. wycofał
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja
kopaliny- kruszywa naturalnego ze złoża „Racibórz I – Zbiornik 4” realizowanego na terenie Suchego
Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.
Zgodnie 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,
w związku z art. 49 K.p.a., ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, o wszystkich czynnościach
toczącego się postepowania strony zawiadamiane są przez obwieszczenie.
Informuje się osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a.
polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków
dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Zgodnie z art. 28 K.p.a. strona jest każdy czyjego interesu
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes
prawny lub obowiązek.
Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wszelkie uwagi i wnioski składać w terminie 14 dni od daty
publikacji niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach ul. Główna 5, pokój 3-4
w godzinach otwarcia urzędu, tel.032 419 40 50 wew. 142.

Otrzymują:
1. BIP i tablica ogłoszeń Urząd Gminy Krzyżanowice
2. Tablica ogłoszeń Sołectwo Bieńkowice
3. Urząd Miasta Racibórz ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz
4. a/a
Opr. L. Uher

