WÓJT GMINY
NOWY KAWĘCZYN
powiat skierniewicki
Nasz znak: ZI.7624.3-22.2012-2013

Nowy Kawęczyn, dnia 17 września 2013 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, na podstawie art. 10 § 1 i 49 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,
że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „ Budowie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami technicznymi
piętrzenia i upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m w miejscowości
Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki ” na działkach
zaewidencjonowanych pod nr 16, 17, 18, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 65/1, 66, 67, 68,
69, 70, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108/7, 111/1, 113, 114, 168, 169 – obręb
Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, realizowanego przez „ MERIVIUM ” Sp. z o.o.
Bulianów 34, 26-260 Fałków.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed
rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron
co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron
uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym
uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego
zawiadomienia – obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić
uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie - pokój nr 6 w godzinach
pracy tut. Urzędu .
Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenia podane do publicznej wiadomości uznaje się
za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty tj. poprzez zamieszczenie :
 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
 wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,
Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
 tablicy ogłoszeń Sołectwa Strzyboga i Podtrzcianna
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
(-) Włodzimierz Ciok
Wywieszono w …………..…………… na okres : od dnia …..………… do dnia ……..……………
( miejsce )
(data)
(data)

