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Zawiarłomlenie

Nia podsta,,ł'ie art. 36 oraz a$. 49 ustarvy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępon'ania adlrrinistracyjnego (Dz.{-l. z 2'łI3 |' poz. 267 i'i..}, datrej k"p'a., w związku
'ł,art'74 L.Si. 3 tłstawy z dnia 3 paŻdzierrlika 2$08 ł' o udosłępnieniu inflormac.ji o środowiski-ł
i jego ochrolric' u.dziale spcłeczeńst\,va \r" oehronie śrccclwiska oraz 0 ccenach oddzia'ływania
na środorł,isit* iL}z"l-l. z2a13 r." poz' 1235 j.t' ze z'rrl"}" t\"a1'ej ustsv)ds {}Oś, zawiadanriatrr strclny'

i]osiępoi]'iailizt" ł'c spr3-w-a dotycząca W},dat:.ia dec-l.::ji c ślodorviskowych "*rvarunkolvaniac-h

ctla pł'zedsięrvzięcia poiegającego na bl"iclor,vie gazocii1gu I'wówęk odolanóił- wrał,
z infrastrilkir:i'ą niezbęcną do jego obsługi nie nrogła b'ilć załatwiona w ternrlrde.

I' t'z3' c';:' 
-v 
ną zrąlłoięi j e st skomp i ikor.ą,any c nara}iter Spla"ń/y.

Zarviec_aniianr róv,.niez" o \Ą};'Znacrenirl nou/ego {enninu załatwienia Spra1'Ą1y na dzień
17.t)4"20i5 r.

z up' H'egIo'lałłego :yrektora
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**'rr.. #"*-*,
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Data' obrą'ieszczeili:.i itlb puŁłiiczlłego ogłosz-e.;ia:

ł3 cZ. ŁCąŚr
Pieczęć Lirzędu:

Urząd Mieiski w Poniecu' Rvnek 2ł
64'i25 Poniec

poddirF{łŁs1ĘF"t'ąłrF'$1''fr ł?sfoza.iącej:

Art.36 $ l trp.rL C kazcynł przypadkł'r lliezała$,'''ienial spralv5, vł'tęnninie okreśiollynr rv art.35 lrrb

rł przepisach szezegóilłych organ adłninis1.rac,ji publieznej jest obor.viązany zawiadolnić strony,
pocia-iąc |}"i4't:{':/i1y zrł'łoki i wskazirjąc tror'v1l tertrrin załatwleIlia Spra\\\'.

$-a9jś.p'ą Str*nl' nłogą byc z:wia,.lam:ane o decyz,iałh i irlriy.ch cz3,nnościaclr organów
adrłiinistracji pLrb}i*znej przez c;bwieszszęllię lub w inl-:1, zyv1,czajolvo pł:z;ljęt3.,-rt'eiane.j lniejscowosci
sposób puł;liczileg* cgłaszania, 'ieztli l:lzepi-.: szcrególnr'' tak stalło',łzi: W ły'łłl prąipadkaci:
zawiadonlieni* bą.:;: doręizetlie Łilvaza: się;:ii clcili-,llanę p0 l-li:it,l""'ie cztęr*astu dr,i od c!ilia pubiicznego
ogłoszenia^
An.74- ł'r1i_-} łłsłlł",ęv tł!!{ jeżeli liczba Str.ll: or.;iępciiatiia o rvvdanie decyz-i i o środorviskowych
urvarutłl<owaniałlł prztkrł',łza 20' stosLlje się prz*i;is ar1. *19 kocie!.isu l]ostępowania adrłrinistracyjnego.
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