Prezydent Miasta
Sosnowca

Sosnowiec, dnia 6 grudnia 2018r.

WGK-ROŚ.6220.1,22.2018.MC
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), wzwiązku zart. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U, z 2018r. poz. 2081 )

Prezydent Miasta Sosnowca
zawiadamia strony postępowania
że w dniu

4 grudnia 2018r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
iAutostrad Oddział Katowice z siedzibą: 40-017 Katowice ul. Myśliwska 5 została
wydana decyzja Nr 19/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą
krajową nr 86 w m. Będzin”.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Sosnowca, w terminie 14 dni od daty jej ogloszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można

zapoznać się w siedzibie

Wydzialu Gospodarki Komunalnej Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
przy ul. Mościckiego 14 pokój 108, w godzinach:
i

poniedziałek od 730 do 1800;
—
wtorek — czwartek od 730 do
~ piątek od 730 do 1300.
—

1530,

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 13 grudnia 2018r.
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Poniewaz w powyższej sprawre liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy OOŚ oraz art.
49 Kpa o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej strony mogą być
powiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Doręczenie uważa się za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
W związku z powyższym niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogloszeń: Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu uraz Urzędu Miejskiego w Będzinie, na stronach internetowych: Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu w Biuletynie Informacji Publicznej www big umsosnowrec gl. i Urzędu Miejskiego
w Będzinie oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

