Wąwolnica, dnia 05.09.2013r.
URZĄD GMINY WĄWOLNICA
ul. Lubelska 39
24-160 Wąwolnica
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zmiany: Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 509; 2002 r. Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660; 2004 r. Nr
162 poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181. poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) oraz art. 73 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. renowacja neogotyckiego Kościoła Św. Wojciecha w
Wąwolnicy w tym konserwacja wybranych zabytków ruchomych w ramach projektu „Na styku
kultur. Sakralna przestrzeń Powiśla Lubelskiego” planowanego do realizacji z programu
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, na działce nr ewid. 1924 w
obrębie Wąwolnica, planowanego do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św.
Wojciecha w Wąwolnicy.
Informuje, iż zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego
postepowania przysługuje prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można sic zapoznać w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39,
24-160 Wąwolnica, I piętro, pokój 12, w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 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), decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W
związku z powyższym rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz
opinii pomocniczych.

