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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 
  

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”)  

w związku z art. 73 ust. 1 oraz 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.),  

 

zawiadamiam strony postepowania 

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Bachórz”, przewidzianego do realizacji  na działce o nr ewid. 1714/1 obręb Bachórz. 

Stosownie do przepisu  art. 10 § 1  i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany 

jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom 

wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie 

przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron  

z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postepowania.  

W związku z powyższym, zgodnie z art.73 § 1 k.p.a, informuje, że z  materiałami dotyczącymi 

sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pok. 23, od poniedziałku do piątku 

w godzinach  7-15, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 

zawiadomienia. 

Ponadto informuje, że opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie są do wglądu  

w siedzibie Urzędu Gminy  w Dynowie pok. 23. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na  

stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dynowie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Dynowie. 

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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