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Urząd Gminy Czernichów 
z siedzibą w Tresnej
ul. Żywiecka nr 2
34-311 Czernichów k. Żywca
NIP: 5531685269				tel. 33 866 13 25 				fax. 33 866 12 87


Czernichów, dnia 29.08.2013


Znak sprawy: PP.6220.00005.2013
			


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póŸn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póŸn. zm.) 


Wójt Gminy Czernichów 
z a w i a d a m i a 

że w związku ze złożonym wnioskiem przez ,,RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Bracka 30”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:
,,Remont zapory przeciwrumowiskowej w km 0+880 na potoku Ponikiew w m. Miêdzybrodzie Bialskie, gmina Czernichów, powiat ¿ywiecki, woj. œl¹skie” 

na działce nr 6361/18 położonej w Międzybrodziu Bialskim.
Informujê, ¿e zgodnie z art.  29  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póŸn. zm.) ka¿dy ma prawo sk³adania uwag i wniosków w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa.

           W związku z powyższym  zgodnie z art. 33 ust. 1  ww. ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej przy ul. Żywieckiej 2, pok. 7 w godz. od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie Wójt Gminy Czernichów wyda po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu, ul. Krasińskiego 3.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.











Otrzymuj¹:
	Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 22,  31-109 Kraków
	Zarz¹d Zlewni So³y i Skawy z siedzib¹ w ¯ywcu

ul. Bracka 30, 34-300 ¯ywiec
	Starostwo Powiatowe ¯ywiec

ul. Krasiñskiego 13, 34-300 ¯ywiec
	Gmina Czernichów

ul. ¯ywiecka 2, Tresna, 34-311 Czernichów
5.   BIP - Urząd Gminy Czernichów,
6.   Tablica ogłoszeń – Urząd Gminy Czernichów,
	a/a/MS






















