Znak: Oś.6220.5.2020

Słońsk, dn. 16.10.2020 r.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 41, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. )-zwanej
dalej „k.p.a.”, art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś”
zawiadamiam strony postępowania
że na wniosek z dnia z dnia 06.10.2020 r (data wpłynięcia do tut. Urzędu
12.10.2020 r.) Pana Dawida Ilnickiego zam. ul. 3 Lutego 44a/5, 66-436 Słońsk
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na: Dobudowa
wiaty na siano do istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu na działce nr ewid. 1864/52, obręb Słońsk.
Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego
postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym
stadium a przed wydaniem decyzji mają prawo wypowiedzenia się, co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz
ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym
Dyrektorem Środowiska w Gorzowie Wlkp., Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu a także
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie. Wobec
powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień. Z uwagi na
skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie
załatwiona w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art.
35 § 5 k.p.a. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo przyczyn niezależnych od organu.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słońsk ww.bip.slonsk.pl oraz tablicy
ogłoszeń przy siedzibie Urzędu Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15.
Zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Otrzymują:
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