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Rychliki, dn. 21.04.2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Na podstawie art. 33 oraz art. 3, ust. 1 pkt. 11 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 (t.j: Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”)
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania przez Wójta Gminy Rychliki decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na.:

„Budowie stawu wodnego do hodowli ryb na terenie działki nr 4/6
obręb Powodowo, gm. Rychliki, pow. elbląski”
Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w niniejszym postępowaniu
są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Elblągu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Elblągu.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie gminy, pokój nr 2B
w godz. 700 – 1500.
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganej
opinii pomocniczej.
Stosownie do art. 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 niezależnych
od organu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Powodowo oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rychliki.
Z. up. WÓJTA
/-/ Elżbieta Biczak
Sekretarz Gminy

Miejsce publikacji:
Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Rychliki
Tablica ogłoszeń – Sołectwo Powodowo
BIP – Gmina Rychliki

