WÓJT GMINY
WIDAWA
Widawa, dnia 29 czerwca 2021 r.
RIK.6220.4.2021.KS

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735), dalej zwanej kpa, w związku z art. 74 ust. 3a, ust. 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.
247 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś,
Zawiadamiam strony postępowania, że
że Wójt Gminy Widawa w dniu 29 czerwca 2021 r. wydał decyzję znak RIK.6220.4.2021.KS
zmieniającą treść ostatecznej Decyzji Wójta Gminy Widawa o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia
22 kwietnia 2010 r., znak: RG 7624/2/2010, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wraz z
kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa, gmina Widawa na działkach nr ewid. 549, 539, 551, 1393,
1394, 516 (obręb Widawa).
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Widawa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 10 §1 kpa, wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w
każdym jego stadium.
Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy
Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Treść decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
www.bip.widawa.pl
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 29 czerwca 2021 r.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy kpa
3. a/a
Obwieszczenie zostaje opublikowane:
1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa
2. Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Widawa
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