
Psary, dnia 30.05.2022r.
Wójt Gminy Psary 
woj. śląskie 
RPPIX.6220.7.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PSARY

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373)

zawiadamiam

Strony postępowania, że Wójt Gminy Psary, postanowieniem nr RPPIX.6220.7.2021 z dnia 30.05.2022r. podjął 
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 ode. Przeczyce - Siewierz" w związku z złożeniem 
raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
informuję, że strony prowadzonego postępowania mają prawo do czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz możliwość 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w tym z 
wyżej przywołanym postanowieniem Wójta Gminy Psary w Urzędzie Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 
42-512 Psary, II piętro pokój nr 213, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 7:30 -17:00, wtorek - 
czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -14:00, w terminie 7 dni od daty dokonania doręczenia niniejszego 
obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod 
nr telefonu 32/29 44 931.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 
Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania 
w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
właściwego organu administracji publicznej.
W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.
Przedmiotową informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie niniejszego 
obwieszczenia na:

• stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary www.bip.psary.pl
• stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice http://mierzecice.bip.info.pl
• stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz http://bi.siewierz.pl
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmin Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
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