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zAwtADoMtENtE
O WSZCZECIU POSTEPOWANIA

Zgodnie z ort. 61 S I i S 4 i ort. 49 usiowy z dnio 14 czerwco 1960r. - Kodeks
postgpowonio odministrocyjnego (tj. Dz. tJ.z2O13r. poz. 267)w zwiqzku zorl.74 ust. 3 ustowy z
dnio 3 poZdzierniko 2O0Br. o udostgpnioniu informocji o Srodowisku ijego ochronie, udziole
spoteczehsfwo w ochronie Srodowisko oroz o ocenoch oddziolywonio no Srodowisko (tj. Dz.
U.z2O13r. poz. 267 ze zm.)

W6jt Gminy Wr6blew zqwiodomio

o

wszcz9ciu postgpowonio w sprowie wydonio decyzji o Srodowiskowych
uworunkowonioch no reolizocig pzedsigwzigcio polegoiqcego no:
budowie instolocji do wylworzoniq energii eleklrycznej no dziolce nr 2/1'l
obreb geodezyjny Inczew. gmino Wr6blew.

Inwestycjo reolizowono przez: Novo Eco Energio,
OO-746 Wqrszqwo.

ul.

Sulkowicko

2,

Orgonem wto6ciwym do prowodzenio postgpowonio w sprowie wydonio
decyzji o Srodowiskowych uworunkowqnioch jesi w6jt Gminy wr6blew.
Zgodnie z orl. 74. ust 3 wy2ej powotonej ustowy, jezeli liczbo stron
postgpowonio pzekroczo 20 stosuje sig pzepis ort. 49 kpo., pzewidujqcy
powiodomienie stron o czynno5cioch postgpowonio pzez obwieszczenie w spos6b

publicznego ogtoszenio.
Dorgczenie zowiodomienio uwo2o sig zo dokonone po uptywie l4 dni od dnio
pu blicznego ogioszenio.
Wobec powy2szego informuje sig o uprownienioch wszystkich stron tego
postgpowonio wynikojqcych z orl. 10 kpo polegojqcych no prowie do czynnego
udzioiu w kozdym stodium postgpowonio w tym do sklodonio wniosk6w
dowodowych w postgpowoniu wyjo5niojqcym.
Niniejsze zowiodomienie zostonie podone do publicznej wiodomo5ci popzez
zomieszczenie no stronie Biuleiynu Informocji Publicznej gminy Wroblew, Biuletynie
Informocji Publicznej Gminy i Miosto Bloszki, no toblicy ogtoszeri w siedzibie uzgdu
Gminy Wr6blew i uzgdu Gminy i Miosto Bioszki oroz toblicoch ogioszefr sotectwo
lnczew, Dziebgd6w, Tubqdzin, Ozezyn.
Z dokumentocjq dotyczqcq powyzszej sprowy mozno zopoznol, sig w siedzibie
Uzgdu Gminy Wr6blew, Wroblew 15, pokoj numer l2 lub pod numerem telefonu
0(43)828-66-12.
Sprowg prowodzi inspektor Elzbietq powiowsko.
Otrzymujq:
L Wnioskodowco.
2. Uzqd Gminy i Miosto Btoszki, Ptoc Niepodtegtosci 13, 98-235 Btoszki,
3. Sotlys soteciwo Inczew, Dziebgd6w, Tubqdzin, Orze2yn(celem wywieszenio no toblicy
ogtoszeh),

4.

Alo.

