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Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania
Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r.,
poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)

w postepowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Stabilizacja osuwiska nr ewid.18-02-022-119847 w celu
zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2024R Domaradz-Przysietnica w m. Golcowa, gmina Domaradz pow.
brzozowski województwo podkarpackie”

powiadamiam strony postepowania
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia
(dokonania) niniejszego powiadomienia.

Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od
745- 1545 tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele
(współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego do realizacji
przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania są m, in. właścicielek działek położonych na terenie Gminy Domaradz

Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3
Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74
ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w
postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku
postepowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)

Jan Kędra
Wójt Gminy Domaradz

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa)
Otrzymują:
1. Gmina Domaradz
2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
3. a/a
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