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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 36 § 1 i 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udost pnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 274 t.j.)
zawiadamiam strony postępowania,
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wody
między miejscowościami Siedlce-Czerniec, gmina Lubin” o:
1) uzyskaniu opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni we
Wrocławiu (pismo z dnia 09.03.2021r., znak: WR.ZZŚ.5.4360.39.2021.BM), w którym nie stwierdzono
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
wskazując jednocześnie wymagania, które należy ująć w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie (postanowienie nr 16/2021
z dnia 26.03.2021 r., znak: ZNS.9022.04.02.31.2021.AC (data wpływu do UG w Lubinie: 13.05.2021 r.)
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
3) przekazaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 15 kwietnia
2021 r. informacji o konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie kwalifkacji
przedsięwzięcia;
4) wystąpieniu do Wnioskodawcy pismem z dnia 10.05.2021 r. o złożenie wyjaśnień oraz o ich uzyskaniu;
5) wystąpieniu pismem z dnia 11.06.2021 r. do Inwestora o złożenie wyjaśnień;
6) niemożności zakończenia postępowania w ustawowym terminie z uwagi na potrzebę uzyskania niezbędnych
opinii i wyjaśnień - w związku z powyższym wyznacza się termin zakończenia postępowania do dnia
16 sierpnia 2021 r.
Z treścią ww. opinii, pismami i pozostałymi aktami przedmiotowej sprawy zainteresowane strony mogą
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie (59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, pokój nr 11, w godzinach
pracy urzędu, tel. 76/84-03-127). W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie
możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu,
miejsca i sposobu udostępnienia akt, z powołaniem się na znak niniejszego obwieszczenia.
Ponadto informuję, że na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego strona
postępowania ma prawo złożyć ponaglenie w prowadzonej sprawie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego
stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Adresatem ponaglenia jest Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Legnicy, należy je złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Lubin. Ponaglenie powinno
zawierać uzasadnienie.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 17 czerwca 2021 r., na okres 14 dni.
Niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie.
Z up. Wójta
Bartosz Chojnacki
Zast pca Wójta
Otrzymują:
1. Strony postępowania-zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez obwieszczenie
2. KM a/a
Miejsce i termin podania do publicznej wiadomości: Biuletyn Informacji Publicznej UG w Lubinie

