Dęblin, dnia 20.09.2010 r.
GMK.7624/7-1/10

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Dęblin
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) stosownie
do art. 33 ust. 1 pkt 2 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 (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Zawiadamiam
w dniu 20.09.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy
Dromost Sp z o. o. z siedzibą w Poznaniu ul. Trójpole 3B, działającej w imieniu Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
„Remont wiaduktów i dojazdów w ciągu drogi krajowej Nr 48
w mieście Dęblin”.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Dęblinie w ciągu drogi krajowej
•
•
•

Nr 48:
km 155 + 023 nad drogą wojewódzką Nr 801;
km 155 + 051 nad linią kolejową Nr 007 Warszawa – Dorohusk;
km 155 + 151nad ulicą Konopnickiej.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.
10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 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
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane
stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin bip.um.deblin.pl. oraz
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Wydziału
Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek 12, pok. 108.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału,
w pokoju 108.
Burmistrz Miasta Dęblin
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