
WÓJT GMINY CISEK                                                                 Cisek, dnia 19.07.2011r.  

IUR.6220.9.2011 

OBWIESZCZENIE  

               Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 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 

(Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póżn.zm.), 

 

Zawiadamiam strony postępowania 

 

o wydaniu w dniu 19.07.2011r. postanowienia Nr IUR.6220.9.2011 stwierdzającego, że nie 

ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa” realizowanego na działkach nr: 

- obręb Cisek: 873/1, 873/2, 873/3, 873/4, 939/1, 939/2, 925, 946, 945, 938/1, 938/2, 938/3,     

938/4, 942/1, 942/2, 941/1, 941/2, 941/3, 927/1, 927/2, 927/3, 928/1, 928/2, 928/3, 923/1,  

923/3, 923/4, 923/5, 924/1, 924/3, 924/4, 926/1, 926/2;  

- obręb Bierawa: 100/2, 100/3, 90/2, 72, 90/1, 100/1, 101, 20/1. 

 

Ponadto działając 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 (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póżn.zm.) w związku z art. 

10 oraz  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 

z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), 

 

zawiadamiam strony postępowania 

 

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa” o możliwości  

wypowiedzenia się co do zebranych materiałów terminie 14 dni od daty wywieszenia 

niniejszego obwieszczenia .   

Zawiadamiam strony  o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,  która jest  

wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul.Planetorza 52 w pok Nr 23 

Inwestycje- Zamówienia publiczne, w godzinach pracy Urzędu . 

Uwagi i wnioski można składać w formie : pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać  

pocztą na adres :Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52 ; ustnie do protokołu    

w siedzibie UG Cisek ; e-mailem na adres : info@cisek.pl 

 

 

 

Z up.WÓJTA           

/-/ Jerzy Groeger                                

Sekretarz Gminy 

Wywieszono ...............................................w dniu............................podpis..............................  

Zdjęto .........................................................w dniu..............................podpis.............................  

http://bip.cisek.pl/bip/php/pobierz.php3?bip=bip_cisek&id_dzi=20&id_zal=2495&id_dok=1061

