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Obwieszczenie Wójta Gminy Solina
Polańczyk, 17.12.2019 r.
WS.6220.6.2019

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze
zm. – cyt. dalej jako „Kpa”), 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 2018 r. poz. 2081 ze zm. – cyt. dalej jako „ooś”), Wójt Gminy Solina,
zawiadamia strony, że:
1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.1.2019 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek
pisarskich w decyzji znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894
Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd
Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
Na ww. postanowienie służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Solina w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia,
1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.2.2019 w sprawie uzupełnienia treść decyzji znak:
WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa
pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
Na postanowienie w sprawie uzupełnienia decyzji nie służy stronie zażalenie, a termin do wniesienia odwołania od
uzupełnionej niniejszym postanowieniem decyzji biegnie od dnia jego doręczenia,
1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.3.2019 w sprawie nadania rygoru natychmiastowej
wykonalności decyzji znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894
Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd
Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
Na ww. postanowienie służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Solina w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy
Solina.
1. istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. postanowień w budynku Urzędu Gminy Solina z/s
w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, pokój nr 18 oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1,
38 – 600 lesko, w godzinach pracy urzędów,
2. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.12.2019 r.
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