
Gołańcz, dnia 11,08.20l7 r,

OBWIESZCZENIE
o zebranym materiale dowodołym

Na podstawie art. 10 § 1, an. 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego @z. U. z 20I'7 r poz. 1257) oraz w związku z art. '74 lst 3.

ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ocbronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddział}.wania na środowisko
(Dz.U.z2017 r, poz. 1405)

zawiadamiam strony postępowania

iż zostń zebrarty mateńał dowodoły do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na ,budowie obiektu inwentarskiego - luczarni wroz z
infrastrukturq towawszqcq, na działce o nn ewid. 29/13, obręb Rybowo. gmina Gołańcz" i
poz:wala uznać go za kompletny.

W związku z art 10 § 1 Kpa stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuj e

pra\ło zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwość wnoszenia ewentualnych uwag i

wniosków w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
Z zebraną dokum entacją można zapoznaó się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, przy
ul. dr P. Kowalika 2, w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7l5 do 1515.

Niniejsze zawiadomienie zosĘe podane stronom postępowania do wiadomości poprzez
zamieszczęnie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz,
wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz tablicy ogłoszeń sołectw Rybowo i Pawłowo
Zońskie.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogloszenia.

BrŃ wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej
decyzji na podstawie materiafu dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
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otrzymują:
l.Pełnomocnik Inwestora Malwina Piekarska-Krychowiak
2.Strony postępowania powiadomione Zgodnie Z aft. 49
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy, tablice
Biuletyn |nformacji Publicmej Miasta i Gminy Gołańcz.
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Kod€ksu postepowania administracyjnego: tablica
ogłoszeń sołectw Rybowo i Pawłowo zońskie;
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