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Burmistrz Boguchwałyzawiadamia, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.20 16 r.
poz.23) o wszczęciu w dniu 28 .11.2016 r. na wniosek Pana Krzysztofa Słaby
postępowania w sprawie wydania decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na.t.Budowie strzelnicy sportowej do
prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego, zlokalizowanego
na działkach nr ew. 7,8 obręb Zgłobień, gmina Boguchwała."
Na podstawie 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
z 2016 r. poz.353.),jeżeli liczba stron postępowaniaw sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, wówczas stosuje się przepis
art. 49 K.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
sposób publicznego ogłaszania.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
powyższego przedsięwzięciajest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego
i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz na warunki
zdrowia i życia ludzi .
Informuję osoby, którym przysługuje status stron o uprawnieniach
wynikających z art. 10 K.p.a polegających na prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym również do składania uwag i wniosków.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Miejskim w Boguchwale (pokój nr 33 I piętro, w godzinach pracy urzędu od
poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30)
Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, pismem z dnia 28.11.2016 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Rozstrzygnięcie

sprawy nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu
kwal ifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z mi. 35 § 5 K.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn ni ezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podaje stronom do wiadomości poprzez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguchwale
www .bip.boguchwala.pl oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycj i, a także
w sposó b zwyczajowo przyjęty w Gminie Świlcza.
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