
 
WÓJT GMINY ZAPOLICE 

 
OBWIESZCZENIE Nr 770 /2022 

Wójta Gminy Zapolice 
z dnia 06 kwietnia 2022 r. 

 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” 

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm.; powoływanej dalej jako „Kpa”) w 

związku z  art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373  zm.; powoływanej dalej jako „uooś”) 

obwieszcza się, co następuje: 

 §1. W dniu 06 kwietnia 2022 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w  sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” 

 §2. Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym 

materiałem dowodowym i wypowiedzieć się, co do jego treści w siedzibie Urzędu Gminy 

Zapolice przy ul. Plac Strażacki 5, pok. nr 19. 

§3. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 

stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 

umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. 

§4. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron w postępowaniu przekracza 10, zgodnie  z art. 

49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 uooś, niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze 

obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy w  Zapolicach: https://bip.zapolice.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy 

ul.  Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, na tablicy ogłoszeń sołectwa Młodawin Dolny. Zgodnie 

z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia.  

§5. Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia na 06 kwietnia 2022 r. 

§6.`Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Zapolice, na tablicy ogłoszeń sołectwa Młodawin Dolny. 

       WÓJT GMINY ZAPOLICE 

                 Witold Oleszczyk 


