Starostwo Powiatowe w Gostyniu

ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13. 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.Dowiat.oostvn.pl

oBWlESZCZENlE sTARosTY GosTYŃsKlEGo
z dnia 26 paŻdziern|ka 2020

r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

Działającna podstawie arl'72UsI' 6' Wzwiązku zai''72ust.1 pkt. 1 ustawy
z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informac1i o środowisku ijego ochronie'
udŻiale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.'|' Dz' U' z 2020 r., poz.283 ze zm') oraz z ań. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracy1nego (t.j' Dz' U' z 2020 r. poz.256 z póżn. zm.)
sta.osta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydanej w dniu 26 października 2020 r. decyĄi o zmianie pozwolenia na budowę nr
49012047 z dnia 30.08,2017 r. (znak A8.6740.782.2020) o zatwierdzeniu aneksu projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego - obory na
nieruchomości położonej w miejscowości Sarbinowo' gm. Poniec' oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka 17414' obręb 0010 Sarbinowo'
W myślart' 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie' udzia|e społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 t., poz. 283 ze zm.), organ właściwydo wydania decyzji, o Kórych
mowa W a.L.72 ust. 1 pkt 1-13' dotyczących przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływac na
środowisko' podaje do pubIicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji io możliwościach
zapoznania się z jej treściąoraz z dokumeniacją sprawy.
Z treściądecy4i oraz z dokumentacją sprawy moŹna zapoznaó się W starostwie Powiatowym W
Gostyniu przy Ul' Poznańskie.j 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 403
(w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00' od Wtorku do
piątku 07.00-15.00)'
Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 'i4 dni od
dnia publicznego ogłoszenia
- poprzez udostępnienie na stronie Biuietynu lnformac.ji Publicznój starostwa Powiatowego
w Gostyniu;
- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Gostyniu;
_ W sposób zwYczajowo przYęty W miejscu planowanego przedsięWzięcia w mie.jscowości
Sarbinowo;
- W sposób zv'ryczajowo przyjęty w siedzibie U:'zędu Miejskiego w Poniecu, zgodnie z a{. 72 ust' 6
WW. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz ań. 49 Kpa.
:

Ponadto informuję' iż w związku z występującym na obszarzg RP stanem zagrożenia epidemicznego,
zapoznanie się z ze branymi w sprawie dokumentami' mateńałami i zgłoszonymi żądaniami, nie jest
możliwe w starostwie Powiatowym w Gostyni! (funkcjonowanie u.zędu zostało ograniczone dla
osób z zewnątrz, sprawy można załatwić przez internet}.
z aktami spawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w tut. starostwie pokój
nr 4o3 ul" Poznińska źoo 1iontat<t telltonićzny lub arogą e_ miill.
Po'Ą'L]i :a_;

sprawę prowadzi:

:-

Gostyński

Maria Klupczyńska - lnspektor
Wydział Architektury i BUdownictwa'
u]' Poznańska 200' 63_800 Gostyń, piętro lll, pok- nr 403
tel.65 575 25 39, e-mail: mklupczvnska@powiat.qosivn. pi
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