PZP.6220.8.2018
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żagań
z dnia 27 czerwca 2018r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Na podstawie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i 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 (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1405 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 20.06.2018r. na wniosek Pana Pawła Szewczyka Pracownia Ochrony
Środowiska „KRASKA” ul. Franciszka Rzeźniczaka 27b/4, 65-119 Zielona Góra działającego
w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32, 65-042
Zielona Góra zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kożuchów - Żagań w km ok. 10+500÷13+350 oraz
14+450÷19+200”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na dz. nr 456 obręb Chotków,
gmina Brzeźnica , dz. nr 563, 770 obręb Jelenin, 264 obręb Kocin, 529, 531 obręb Stara
Kopernia , gmina Żagań.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa lubuskiego ,
powiat Żagański, gmina Żagań, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kożuchów-Żagań,
na niewielkim odcinku około 160 m od km 10+500 do km 10+660 przedmiotowa droga
zlokalizowana jest w gminie Brzeźnica. Łączna długość odcinka drogi wynosi około 7,6 km.
W związku z tym, że największa część terenu, na którym ma być realizowane
przedsięwzięcie leży w granicach administracyjnych gminy Żagań, zgodnie z art. 75 ust. 1
pkt 4 i ust. 4 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 (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1405 ze zm.) decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Żagań w porozumieniu z
Wójtem Gminy Brzeźnica.
Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z
art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
W związku z tym zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
Z wnioskiem o wydanie decyzji oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi
postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żaganiu – pokój nr 7, tel.
68 458 48 13.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.71) drogi o nawierzchni twardej o
całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km zaliczane są do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może zostać ustalony
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art.64 ust. 1 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 (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1405 ze zm.) Wójt Gminy
Żagań wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu ,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do PGW Wody
Polskie RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z tym, że liczba stron niniejszego postępowania 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 (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1405 ze zm.)
strony postępowania zostają
poinformowane przez niniejsze obwieszczenie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt Gminy Żagań

Obwieszczenie umieszcza się:
•
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, Żagań
•
w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Żagań pod adresem www.bip.gminazagan.pl
•
na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wieś Jelenin, Kocin, Stara Kopernia
oraz
•
na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórska 30,
Brzeźnica

