
Cniewkowo, dn,a 20 02.2019r'

OBwlESZCZENIE

BUmBtz cniewkolva dzialają. na podstawie at'74u*'3 pkt1wzw zań'71 u$ 2
ustauy z dnia 3 paździ?rnika 200s r' o Udostępńi.nju in'o.na.ji o środowisku ije8o o.hronie'
udzia|e społP.zeń*wa w ochronie środowlska olaz o o.enach oddział}vanja na śrÓdowisko
(Dz.U zroT9t. par.zaalze zn), eraz arr 1051 iat 49ustawvzdnia 14cretrca
196oi Kodek postępÓwania adminknacyjnego I Dz. U'z 2013r' poz 2096]'

zawladamia

o zakończeniu fbierania materiałów i dowodów w rama.h plowaazonego postępowania
administa.yjnĆgo, w sprawje wydania decyzji o Uwa.uńkowaniad] środÓwiskowych dla
przPdsięWzię.iapÓlegają.ejna:,'PEebudowi€drogipowiatÓweinr2535csłońsko-cąski''

PostęPowanie zostało wszczętP na wniosek Biu.a Plojektowego z siedfibą pmy u]
zwjrki iwiguly 9/1,37-340 Lubje|i Kujawski' działająceBo w imieniu j na ŹeĆf PowEtu
lno rocławskiego reprezentowanego p|fez zaPąd DIóg PÓwiatowych
z siedzibą w prfy u]' poznańskiej 334Ć, 33'r00 lnowroc]aw

Li.Źba $ron postępowaDiaw przedmiotowei splalviĆ przekracza 20, zat.nzgo'lnlez a.t
74 u*' 3 Usbwy z dnja 3 paŹdzjernika 2003 roku o udo*ępnianiu infomacjio środowisku jjego

ochrcni.' Udzialr społeczeństwa w oĆhronie środoNiska oraf o ocenach oddział'a9ania na
środowkko (Dz U'z 2013l' poz' 2031ze zm], stosujesię pEepk art 49 Kodeksu posępowanla
adminissacyjnego, Przewidują.ego zawiadomlenie strcn o .zynnoś.ia.h postępowania pżez
obwieszczenie llb inny zwyczajowo przyjęty slosób plbli.znego Óg]asfanja'

]ednocześni€ infornlję' że w termińie 7 dni od dnia dÓręŹenia niniejsfĆgo
zawiadom]enia' *.ony mogą zapoznać się f aktami sprawy i wypowiedzieć .o '1o
zebranych dowodów j mat.riałów oraz zg|oszonych żąda|i w siedabieurzędu Miejskiego
wcniewkowie, pokójn! 1o (tel 52 3543013), w PÓniedziałek od 700 do 1s00'wewtorck Ód
3,oo do r7'oo, w środę i .zwańek od 7.00 do 15'00, w piątek od 7'00do1400,

Niniejsze obwieszczenie zostaje poda|e sronon do wiadonrości P
na *ronie Biuletynu Infolna.ji pub|icznej Ulzędu Miejs!'jego w cniewkÓwie' cminy
|howrocła\' 4aieszeuie m tab]i.y ogłoszeń] w UrzędfiĆ MiejskiD w cniewkowieprzyu]'17
sty.znia 11' w urzędzie Gnriny InÓwrocław przy ul Królowej Jadwigi 43, 33.100 |nowlo..}aw,
a także w miejscu p]anowanel inwesryc]'.

zEodnie z z\t 4s u*awy z dnia 14 .zerwca 1960 r' Kodeks po$ępow3nia
adminisuacinego ( Dz' U, z 2013r' poz'2096)' zawjadomienie *Ion po*ępowania uważa $ę
za dokonane po uptJNie c7terna*I dni od dnia pubLi.fnĆgo o8łoszenia,
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