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Spraw~ prowadzi: pOdinspektor ds rolnictwa i ochrony srodowiska Bednarek Agnieszka 


Z wiad omnienie 

W6jta Gminy Stupsk 


o wydaniu decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi~wzi~cia 


Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) 

zawiadamiam 

ze w dniu 16 lipca 20 t9 roku zostala wydana decyzja wale GKI.6220.6.20 17.AB( 1 00) 
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiywziycia polegaj~cego budowie dw6ch 
budynkow inwentarskich - chlewni oa dzislkach or ewideocyjne 424/3, 424/4, 424/5 
w miejscowosci D~bek, gmina Stupsk. 

Z materialami w sprawie, w tym z uzgodnieniami i opiniami organ6w uzgadniaj'lcyeh 
i opiniuj'lcych realizacjy przedsiywziycia oraz treSci~ w/w decyzji moma zapoznac siy w siedzibie 
Ur~du Gminy w Stupsku (pok. Nr 5) w godzinaeh pracy Urzydu w tenninie 14 dni od dnia podania 
do pUblicznej wiadomosci. 

Niniejsze zawiadomierue zostaje podane do pub1icznej wiadomosei poprzez: 
• 	 zamieszczenie infonnacji w Biuie!ynie Infonnacji Publicznej Urzydu Gminy W Stupsku, 
• 	 ogloszenie infonnacji w spos6b zwyczajowo przyjyty w siedzibie organu prowadz~cego poprzez 

umieszczenie na tabliey ogloszeil, 
• 	 przekazanie informacji Sohysowi solectwa D'lbek celem podania do publicznej wiadomosci 

w sposob zwyczajowo przyjyty poprzez umieszczenie na tablicy ogloszen. 

Prosze 0 wywicszeoie ns tablicy ogloszeil os okres 14 doi. 

Po zdj~ciu z tabliey ogloszen nalety odeslac na adres: 

Ur~d Gminy w Stupsku Wywieszono w dniu .. ... .. ........... ..... .. .. . .. 
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