Wójt Gminy
Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn, dnia 2016-03-24

ZI.6220.1-9.2016

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ),
w nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego zainicjowanego wnioskiem
P. Emilii Krystek – pełnomocnika UDS Sp. z o.o. Nowy Kawęczyn 32A, 96 – 1115 Nowy
Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.
” Rozbudowie mocy produkcyjnych drukarni i zwiększeniu powierzchni
magazynowej ( na potrzeby drukarni ) ”,

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 marca 2016 r. wydał postanowienie
znak : ZI.6220.1-8.2016 w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mocy
produkcyjnych drukarni i zwiększeniu powierzchni magazynowej ( na potrzeby drukarni ).
Jednocześnie informuję, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Urzędzie
Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn w pokoju
nr 6 w godz. pracy tut. Urzędu.
Na postanowienie nie przysługuje stronom wniesienie zażalenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
(-) Włodzimierz Ciok
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez
zamieszczenie :
 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,
 na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowy Dwór Parcela
 na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowy Kawęczyn

