
                    Przyrów, dnia 20 października 2021r.   

Nr R.o.6220.2.13.2021 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

na realizację przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r.  poz. 247 z późn. zm.) oraz zgodnie  

z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U  

z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2021 

roku została wydana  decyzja nr  R.o.6220.2.12.2021 Wójta Gminy Przyrów stwierdzająca brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 

dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:  

 

„Przebudowa drogi Przyrów – Knieja”, zlokalizowanego na działkach 

ewidencyjne nr: 1448, 1355, 1488, 1403, 1354, 1447, 1356, 1275,  1274 obręb 

Przyrów, 53,  52,  51 obręb Knieja, gmina Przyrów, województwo śląskie  

 

Decyzja została wydana na wniosek Pełnomocnika Gminy Przyrów – Pan ………………………... . 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów opiniujących, 

można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, pokój nr 14, w godzinach 

pracy Urzędu. Zapoznanie się z dokumentacją będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie  

z pracownikiem prowadzącym postępowanie, w celu ustalenia czasu, miejsca oraz sposobu 

udostępnienia akt (e-mail: srodowisko@przyrow.pl, tel. 343554120 w. 40) z powołaniem się na znak 

niniejszego pisma.   

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie 

internetowej  BIP Urzędu Gminy Przyrów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz 

miejscu planowanej inwestycji. 

 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Dnia 20.10.2021 r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Przyrów.  

Wójt Gminy Przyrów 
 
mgr inż. Robert Nowak 

        

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik Gminy Przyrów - ……………………………… . 
2. Gmina Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów 

3. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 

4. a/a      

mailto:srodowisko@przyrow.pl

