Nowy Kawęczyn, dn. 24 czerwiec 2013 r.

ZI.7624.01-36.2012-2013

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając na podstawie :
- art. 49 oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) 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. Nr 199, poz.1227, z późn.zm.), zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego
postępowania administracyjnego polegającego na :
„ Budowie instalacji do produkcji betonu, zjazdu z drogi gminnej, posadowienie
kontenera biurowo-socjalnego, zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne wraz
z pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 344 i 345 położonych
w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki.”
że postanowieniem znak ZI.7624.01- 35.2012-2013 z dnia 24.06.2013 r. Wójt Gminy Nowy
Kawęczyn wznowił postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wójta Gminy Nowy
Kawęczyn znak: ZI.7624.01-16.2012 z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
„Budowie instalacji do produkcji betonu, zjazdu z drogi gminnej, posadowienie kontenera
biurowo-socjalnego, zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne wraz z pozostałą
infrastrukturą techniczną na działkach zaewidencjonowanych pod nr 344, 345 – obręb
Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki”

Ponadto

informuję

o

możliwości

zapoznania

się

z

treścią

postanowienia

znak ZI.7624.01-35.2012-2013 z dnia 24.06.2013 r. Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn, pok. nr 6, w godzinach pracy tut. urzędu.

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 Strzyboga. Podtrzcianna
4. A/a

