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O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA POLANOWA

Na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
poz.1227 z 2008 r., ze zmianami ), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustaw Dz. U z 2000 r. nr
98poz.1071 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomość informację o:
O wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji polegającej na:

„Budowie sieci wodociągowej Dzikowo - Wietrzno wraz z przyłączami w Gminie
Polanów.”
Postępowanie wszczęte zostało na wniosek pana Jana Antoniaka reprezentującego
Gminę Polanów.

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Zgodnie z art. 30 w/w ustawy Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w
ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
KAŻDY ma prawo do składania uwag i wniosków dotyczących powyższego
przedsięwzięcia w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, które
można składać w Urzędzie Miejskim w Polanowie przy ul. Wolności 4.
Wnioski i zastrzeżenia można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Polanowie przy ul. Wolności 4, w pokoju nr 14 w dniach i godzinach
urzędowania Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczanie:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie - www.bip.polanow.pl ;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4;
- Umieszczono na tablicy ogłoszeń sołectwa Wietrzno.
Prowadzący sprawę: Jerzy Krystowczyk – podinsp. ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel.094 3480783

Data podania do publicznej wiadomości:

Polanów 2015.02.02

