Oporów, dnia 03.11 2016r.
WÓJT GMINY OPORÓW
G.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm.) w
nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm. ) a także § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (t.j. Dz.U z 2016 r., poz 71), w sprawie zainicjowanej na wniosek Pana
Marka Milewskiego dla przedsięwzięcia pn. .: „Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o
liczbie stanowisk 61000 szt. każdy wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Jastrzębia
gm. Oporów – dz. Nr ew. 78 i w m. Żabików gm. Żychlin – dz. Nr ew. 54” Wójt Gminy
Oporów,

zawiadamiania o:
1. Zgromadzeniu materiału dowodowego w ww. sprawie, umożliwiającego
wydanie decyzji kończącej postępowanie.
2. Możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów,
materiałów i zgłaszanych żądań, a także zapoznania się z aktami ww.
sprawy.
3. Wyznaczeniu stronom postępowania siedmiodniowego terminu od doręczenia
niniejszego zawiadomienia do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów,
materiałów i zgłoszonych żądań oraz zapoznania się z aktami ww. sprawy.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Oporów,
Oporów 25, 99-322 Oporów, pokój numer 3 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do
15.30.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Wójt Gminy – Robert Pawlikowski

Otrzymują:
1.
Pan Mariusz Milewski, zam. Jastrzębia 1, 99-322 Oporów
2.
Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia.
3.
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów.
4.
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów.
5.
a/a

