Wr6blew 2016-09-06

W(i.IT GMINY WR6I}I,II1
98-285 Wr6blcw 15
pow. sieradzki

ZAWIADOMIENIE

o wszc z\crrJ Po srrlPowANrA

Nasz znak: RlT.6220.6.20 17.PM

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odeks postqpowania
administracyjnego (tj. Dz.tJ. 22016 r. poz.23) w zwiqzla z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 paldziernil<a 2008 r.
o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Stodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz.U. 22016 r. poz.353)
Zgodnie

z

atl-.

6lgl i $4 i

ZAWIADAMIAM
ze na wniosek Pana J6zefa Delikowskiego, zam. Wr6blew 66, 98-285 Wr6blew zostalo wszczpte postqpowanie

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach narealizacjp przedsigwziqcia - wykonanie
urz4dzenia wodnego sluZ4cego do poboru w6d podziemnych na dzialce nr 28912 poloZonej w miejscowoSci
Wr6blew, obrgb geodezyjny W16blew, gmina Wr6blew.
Zgodnie

zart.74 ust. 3 wyzej cytowanej ustawy, je2eliliczba stron postQpowania o wydanie decyzji
20 stosuje siE przepis afi. 49 kodeksu postqpowania

o Srodowiskowych uwarunlcowaniach przehacza

administracyjnego, przewiduj4cy powiadomienie stron
w spos6b publicznego ogloszenia.

o

czynnoSciach postgpowania przez obwieszczenia

DorEczenie zawiadomieniatwa1a siE za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomoSci poprzez jego zamieszczenie na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogloszeh Urzpdu Gminy Wr6blew orazna tablicy
ogloszef solectwa Wr6blew.
Wobec powyzszego inforrnuje siq o uprawnieniach wszystkich stron tego postgpowania wynikaj4cych
postqpowania administracyjnego, polegajqcych na prawie do
postqpowania
w tym do skladania wniosk6w dowodowych
czynnego udziahr w l<aadym stadium
qcym.
postqpowaniu
wyj
w
aSniaj

zart. l0 wy2ej wymienionej ustawy kodeks

Organem wlaSciwym do prowadzenia postgpowania

w sprawie wydania

decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach jest, W6jt Gminy Wr6blew.

Z dokumentacjqdolyczqca powyzszej sprawy moilna zapoztac siq w siedzibie UrzEdu Gminy Wr6blew,
nr

10"

Sprawg prowadzi: podinspektor Przemyslaw Marchwicki, tel. 43

I 828-66-13 /,

woJT'

Otrzymuia:

1.
2.
3.

Wnioskodawca
Soltys solectwa Wr6blew celem wywieszenianatablicy ogloszef
ala

pol<6j

