WÓJT GMINY
NOWY KAWĘCZYN

Nowy Kawęczyn, dnia 23 września 2014 r.

powiat skierniewicki
Znak sprawy: ZI.6220.4-5.2014

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267
ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235, ze zm.),

zawiadamiam,
strony postępowania, dotyczącego postępowania administracyjnego polegającego na :
„ Budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami technicznymi
piętrzenia i upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m wraz z regulacją
koryta rzeki Łupi na odcinku 32+850 km – 32+000 km w miejscowości Strzyboga,
gmina Nowy Kawęczyn ”, że w dniu 23.09.2014 r. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn wydał
postanowienie znak ZI.6220.4-4.2014 w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz nałożył obowiązek
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, stosownie do wszczętego w dniu
25.08.2014 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na wniosek Inwestora – TRUCK-PORT SERVICE Sp. z o.o
Z treścią postanowienia znak ZI.6220.4-4.2014 z dnia 23.09.2014 r. Wójta Gminy
Nowy Kawęczyn oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96 - 115 Nowy Kawęczyn pok. nr 6,
w godzinach pracy tut. Urzędu.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się
za doręczone po upływie 14 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

