WÓJT GMINY
NOWY KAWĘCZYN

Nowy Kawęczyn, dnia 2016-10-06

Znak sprawy: ZI.6220.5-7.2016

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając na podstawie :
art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) w związku 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 2016 r. poz.353 ze zm), zawiadamiam strony postępowania,
art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,
że w dniu 06.10.2016 r. wydał decyzję (znak sprawy : ZI.6220.5-6.2016)
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych
– studni nr 2 (awaryjnej) na działce o nr ewid. 293/2, obręb geodezyjny
0032 Trzcianna, gmina Nowy Kawęczyn.
Postępowanie administracyjne w w/w sprawie wszczęte zostało na wniosek
Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach w siedzibie Urzędu
Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, pok. 1
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach ul. Trzcińska 18,
96 -100 Skierniewice za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie
z art.49 K.p.a.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
/-/ Włodzimierz Ciok
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty
( 14 dni ) w :
1. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn,
3. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Trzcianna
4. A/a

