Goleszów, dnia 27 grudnia 2019 r.
ROŚ.6220.10.2019.KK

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lipca 2019 r. Pana
Janusza Gajdzicy, w dniu 27 grudnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącego gospodarstwa rolnego oraz
zwiększenie produkcji inwentarza żywego (DJP) w Cisownicy, na parceli nr 1097/1”.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku: „Stroną postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu
przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby
przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem”.
Jednocześnie zgodnie z art. 85 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, podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji,
możliwości zapoznawania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440
Goleszów, w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój nr 3 w dniach
i godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jeżeli liczba stron
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje
się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. 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. 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.
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów w terminie 14 dni od dnia w którym
zawiadomienie o jej wydaniu uważa się za dokonane.
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