Tomaszów Lubelski, 24 kwietnia 2020 r.
IR.6220.3.2.2020
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. – dalej, jako „k.p.a.”) , w związku z 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 2020 r., poz. 283 z późn.
zm. – dalej, jako „ustawa o udostępnianiu informacji”)
zawiadamiam strony postępowania,
że na wniosek Pana Piotra Krawczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
prowadzeniu punktu zbierania metali na działce nr 74 ark. 8, położonej przy ul. Szopena
w Tomaszowie Lubelskim. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 83
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i zaliczone zostało do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia

3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji

wymaga uzyskania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu
informacji, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim
oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej w sprawie wydania opinii dotyczących potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.
Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a.,
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. W związku z ogłoszeniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu
odwołania tego stanu w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować
się mailowo poprzez adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl.
Ponieważ w powyższym postępowaniu liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. strony postępowania zostają zawiadomione przez
ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na
tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, przy ul. Lwowskiej 57. Zgodnie
z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

W myśl art. 41 § 1 i k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenia zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. aa
Do wiadomości:
1. Inwestor

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu .........................
na okres 14 dni, tj. do dnia ............................... włącznie oraz udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu............................................

