
Skulsk, dnia 20.10.2014 r.
WRINŚ 6220.28.1.2014

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

     Zawiadamiam,  że  na  podstawie  art.  61  §  1  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r  Kodeksu
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zmianami ) zostało wszczęte na
wniosek  Łukasza  Konwerskiego  „  ABRA”  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji   o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie
hali  produkcyjnej  do  prowadzenia  działalności  w  zakresie  kowalstwa,  ślusarstwa,  lakierowania
proszkowego, przygotowania powierzchni przed malowaniem, w tym piaskowania elementów w
celu ich oczyszczenia przed malowaniem oraz warsztatu obsługi samochodów i maszyn rolniczych
na  działkach  oznaczonych  nr  ewid.  210/1,  210/2,  w  miejscowości  Paniewo,  w  obrębie
ewidencyjnym Skulska Wieś, Gmina Skulsk. 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(  Dz.  U.  z  2013  r,  poz.  267  ze  zmianami  )  stroną  jest  każdy,  czyjego  interesu  prawnego  lub
obowiązku  dotyczy postępowanie  albo  kto  żąda  czynności  organu  ze  względu  na  swój  interes
prawny lub obowiązek. 

Zgodnie  z  art.  35  §  5  K.p.a.  do  terminów załatwienia  sprawy nie  wlicza  się  terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,  okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych
od organu.

Na podstawie art.  41 § 1 K.p.a.  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i
pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ  administracji  publicznej  o  każdej  zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1,  doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                       
       Wójt Gminy

           mgr Andrzej Operacz

Otrzymują za dowodem doręczenia:
1. Łukasz Konwerski  „ ABRA“ , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
2. Kazimierz i Lidia Błońscy, zam. Paniewo 20, 62-560 Skulsk
3.  Zbigniew i Joanna Chabińscy zam. Paniewo 2, 62-560 Skulsk
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych, Rejonowy Oddział w Koninie  ul. Okólna 59, 62-510 Konin
5. Sołtys Sołectwa Paniewo
6. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
7. Biulenty Informacji Publicznej
8. a/a




