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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadamiam strony postępowania, że tut, organ zakończył postępowanie dowodowe wyprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa toru motocrossowego" zlokalizowanego na działce
nr 11/5 AM 3 obręb Za krzów we Wrocławiu.
Stosownie do przepisu art. 10 § l i art, 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U, z 2013 r., póz, 267 ze zm,), organ
administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego r wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych 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 postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § l kpa informuję, że z materiałami
dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Wydziału w pokoju 419, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 14°° oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20f zgodnie
z art, 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do
wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu bip.um,wroc.pl, oraz na tablicy ogłoszeń przy ul, W. Bogusławskiego 8,10 i właściwych miejscowo Rad Osiedli,
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