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Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 $ 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z20I3 r. poz.267 j.t. ze zm.), dalej k.p.a., w związku
zart.74 ust. 3 ustawy zdnia3 puŹdzienika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na Środowisko (Dz.U. z2013I.,poz. L235 j.t. ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony
postępowania, o mozliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i
materiałów ) otaz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozsttzygnięcia w sprawie wydania
decyzji o Środowiskowych uwaruŃowarriach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
gazociryu Lwówek - odolanów wrazZ infrastrukturąniezbędnądo jego obsługi.

Strony postępowania mogą Zapoznac się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Poznaniu,
ul. JanaHenrykaDąbrowskiego79, piętro XII' pok. 1ŻI9,w godzinach:

_ poniedziałek: 8:30 - 16:00,

- od wtorku do piątku: 8:15 _ 15:00.

ZbignffitrGoleóicwski
Kierownik Oddzra/u Deny,'yio Srcdowrskov,ych
|.lwarunkowaniach l Przedslęwzaęc Lrniowych

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

łCI.bl;6L OTt-oae,ę , &if
Data obwieszczenia Iub publicznego ogłoszen

Pieczęc urzędu

Podpis i pieczęc osoby pottvierdzającei

Art. l0 $ l ł.p.rl. Organy adnlinistracji pLlbliczne.| obowiązane są zapervnic strollotl-t czyl]l-ly tldział w
kazdynr stadiunr ptlstępowania, a przed wyda'nienl decyz.ji unlozliwić iln wypowiedzenie się co do
zebranych dorvodów i materiałórł' oraz zgłoszonych ządari.
Art.49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjacli i innych czynnościach organów
adnlinistracji pLrblicznej przez obwieszczelrie lub w inny zwyczajowo przy-ięty w danej miejscowości
sposób publicznego ogłaszania, jezeli przepis szczególny tak stanowi: w tych przypadkach
zawiadomięnie bądŹ doręczenie uwaŻa się za dokol]ane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Art.74 ust. 3 ustaw)l ooś JeŻeli liczba stron postępowania o wydanie decyz-ii o środowiskowyclt
uwarunkowaniaclr przekracza 20, stosuje się przepis aft. 49 kodeksu postępowania adnrinistracyjnego.
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