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Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego
( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października
2008r.
o udostępnieniu
informacji
o środowisku
i jego
ochronie,
udziale
społeczeństwa
w ochronie
środowiska
oraz o ocenach
oddziaływania
na środowisko
(Dz.U z 2013 poz.1235 ze zm.)

Wójt Gminy Wilczy n
zawiadamia strony postępowania
o

przedłużeniu

terminu

wydania

decyzji

środowiskowej

dla

przedsięwzięcia

polegającego

"Wydobyciu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Ościsłowo" zlokalizowanego
na terenie gm. Wilczyn, Skulsk oraz Ślesin" z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające
przez Regionalną Dyrekcję
Środowiska w Bydgoszczy.

Ochrony

Środowiska

w Poznaniu

oraz Regionalną

Dyrekcję

Ochrony

owy termin załatwienia sprawy wyznaczania się na dzień 8 maja 2015 r.

Zgodnie 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 z 2013 poz.1235 ze zm.) w przypadku,
gdy liczba stron
postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się
przepis art. 49 k.p.a. przewidujący
powiadomienie
stron o czynnościach
postępowania
przez
obwieszczenie
lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości
sposób publicznego
ogłaszania.
Zawiadomienie
uważa się za doręczone
po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Jak wynika z załączonej do wniosku mapy sytuacyjno - wysokościowej,
w której określono
obszar
prognozowanego
oddziaływania
odkrywki
Ościsłowo
na środowisko,
liczba stron
w tym postępowaniu jest większa niż 20.
iniejsze obwieszczenie
zostaje podane stronom do wiadomości
przez wywieszenie
na
tablicy ogłoszeń i zamieszczenie
na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Wilczyn www.bip.wilczyn.pl
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego
ogłoszenia.

