Znak:Oś.6220.1. 7 .19.2013/2014

Słońsk,

dn.2014-02-27

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Słońsk, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
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) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j . Dz. U. z 2013 r., poz. 267) podaje do publicznej
wiadomości, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na :
3

października

budowie wodociągu Lemierzyce - Krępiny.
Inwestycja zlokalizowana w Gminie Slońsk i Krzeszyce.
Informuje się
o możliwościach zapoznania się z treścią decyzji oraz
z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa wart. 78 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) .
Wnioskodawca:
Gminy Slońsk zs. 66-436 Slońsk ul. Sikorskiego 15.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznać się z treścią decyzji i uzgodnień
w siedz,ibie Urzędu Gminy w Słońsku przy ul. Sikorskiego 15 pokój 17 (II piętro), od
poniedziałku do czwartku od godz. 7 30 do godz. 15 30 w piątki od godz. 7 30 do godz. 1430 .
W myśl art. 49 Kpa - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji. Termin 14 dni liczy się od dnia 03 .03 .2014r.
do 17.03.2014 r. włącznie.

Rozdzielnik:
1.
2.
3.
4.
5.

Wnioskodawca
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Słońsk www.slonsk.bip.net.pl
tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Słońsk - ul. Sikorskiego 15; 66-436 Słońsk
tablica ogłoszeń sołectwa Lemierzyce, Głuchowo, Lemierzycko
tablica ogłoszeń sołectwa Krępiny Gmina Krzeszyce
f6J tablica ogłoszeń Gminy Krzeszyce
'-i. Park Krajobrazowy "Ujście Warty" 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25
8. Marszałek Województwa Lubuskiego 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7;
9. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 66-400 Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
10. Nadleśnictwo 69-220 Ośno Lubuskie ul. Rzepińska 11
11. Starostwo Powiatowe 69-200 Sulęcin ul. Lipowa 18 b
12. Strony postępowania według wykazu w aktach sprawy

