
Stawiguda, dnia 10 pa dziernika 2016 r.

GN.6220.5.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) i art.

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 23 ze zm.),

Wójt Gminy Stawiguda
podaje do publicznej wiadomo ci informacj

o wydaniu decyzji nr 10/2016 z dnia 06 pa dziernika 2015 r. o rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia polegaj cego na utworzeniu punktu zbierania i
przetwarzania odpadów budowlanych, na dzia ce nr 43/68, po onej w obr bie
Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

Jednocze nie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mo liwo ci zapoznania
si  z jej tre ci  oraz dokumentacj  sprawy w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska w Olsztynie i opini  Pa stwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urz du Gminy Stawiguda.

Informacj  o wydaniu decyzji zamieszcza si  na tablicy og osze  Urz du Gminy
Stawiguda, so eckiej tablicy og osze  w miejscowo ci Tomaszkowo, na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda oraz w publicznie dost pnym wykazie
danych Gminy Stawiguda.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uwa a si  za dor czone po
up ywnie czternastu dni od dnia publicznego og oszenia.

Z-ca Wójta Gminy Stawiguda
Jaros aw Organi ciak
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