Ślesin, dn. 25.01.2021r.
ZKŚ.6220.12.2020
ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji
Działając na podstawie 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.)
w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej
Szyszynek-Biskupie, planowanego do realizacji na działkach o nr 28,29 obręb Biskupie
PGR, nr 81, 77/17, 29/2, 82/14, 33, 32, 114, 18, 20, 22, 21 obręb Biskupie, nr 134/3, 134/2,
126/2 obręb Szyszyn, nr 181/3 Marianowo, położonej w miejscowościach Biskupie i
Szyszynek”.
Tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. (Dz. U. z 2020 poz. 256), Burmistrz Miasta
i Gminy Ślesin zawiadamia, iż z materiałem zgromadzonym w sprawie można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewska 15, pokój nr 214
w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś oraz art.
49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez
zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji
inwestycji. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana
decyzja kończąca postępowanie.
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Otrzymują:
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