Jeleniewo, dnia 1 kwietnia 2016 r.
OŚK.6220.4.2016
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia z urzędu postępowania dotyczącego wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wójt Gminy Jeleniewo stosownie do art. 10 § 1 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 21 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 (tj. Dz. U. z
2013 r., poz. 1235 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 1 kwietnia 2016 r., na wniosek wnioskodawcy zostało wydane przez Wójta Gminy
Jeleniewo postanowienie OŚK.6220.4.2016 o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod
nazwą: Budowa chlewni o obsadzie do 207 DJP oraz 2 zewnętrznych zamkniętych zbiorników
na gnojowicę o V=1150 m3 każdy oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i
utwardzenie terenu na działce nr geod. 103/6 położonej w miejscowości Żywa Woda, gmina
Jeleniewo.
Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo, ul.
Słoneczna 3, pok. 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium,
a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Jeleniewo przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 101 § 1 k.p.a. o postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia
postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony.
Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz

Umieszczono na tablicy ogłoszeń:
w budynku Urzędu Gminy Jeleniewo
na stronie BIP Jeleniewo
od 1 kwietnia 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r.

