
Skulsk, dnia 26.11.2018 r. 

OŚiPG.6220.16.2017 

  

Z A W I A D O M I E N I E 

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

  

            Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.) 

 Informuję, iż do publicznego wglądu został wyłożony uzupełniony raport  

o oddziaływaniu na środowisko sporządzony dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych  do poboru wód podziemnych na potrzeby 

bytowo – gospodarcze fermy drobiu oraz rekonstrukcji istniejącego otworu studziennego na 

działce o nr ewid. 292, obręb Mniszki, Gmina Skulsk opracowany przez Panią Marzenę 

Kaźmierczak. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z raportem  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy oraz 

możliwością składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej 

wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Skulsk, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku, w godz. 

od 730 do 1530. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skulsk. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Skulsk, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skulsk, 

przekazano stronom postępowania oraz sołtysowi wsi Mniszki celem podania do publicznej 

wiadomości. 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa 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 tego obowiązku doręczenie pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 

       Wójt Gminy Skulsk 

                   mgr Andrzej Operacz 


