GMINA

SŁA WN O

"\\,, .gllliJlilSla\\ Iltl.p l

Sławno,

dnia 21.12.20 15r.

RGPO.6220.14.8.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w związku z 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. Nr
199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania
o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Noskowo", na działkach nr 4/25,4/26,5/5,7/2, 179, 181, 182,
177,20211,206,211,222,229,230,232,233 położonych w obrębie Noskowo (obr. 009).
Stosownie do art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić Im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, pokój nr 3, w godzinach pn. 8.00-16.00, wt.- pt. 7.00-15.00
oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w ciągu 21 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Strony postępowania

zostają

zawiadomione przez ogłoszenia na stronie:

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławno,
tablicy ogłoszeń w sołectwie Noskowo - sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejsca realizacji
przedsięwzięcia.

POUCZENIE:
Zgodnie z art.49 KP A w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia zawiadomienie bądź doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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