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Koronowo, dnia 20.12.2013 r.
RGGiOŚ-7624/43/09/10/11/12/13

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
stron o prowadzonym postępowaniu administracyjnym
Na podstawie art. 10 §1, art. 61, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.267) oraz na podstawie art. 73, ust.
1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamiam strony
postępowania administracyjnego, że decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy znak: SKO-4220/77/2013 została uchylona w całości i przekazana
do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji zaskarżona decyzja Burmistrza
Koronowo z dnia 25 września 2012 r. znak: RGGiOŚ-7624/43/09/10/11/12/13
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie
kurnika zlokalizowanego w gospodarstwie rolnym na działce nr 43/2 w Glinkach gmina
Koronowo” wydana na wniosek Państwa Elżbiety i Cezarego Zawiślak oraz Ewy i Stanisława
Śliż z Serocka gmina Pruszcz, w związku z tym zostało wszczęte i prowadzone jest
postępowanie administracyjne w celu ponownego rozpatrzenia w przedmiotowej sprawie
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami
sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, położonej na działce o nr ew. 43/2
w Glinkach. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających, dostępny jest w Wydziale
Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie
pod niżej podanym adresem. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze
zgromadzoną dokumentacją, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi w siedzibie
Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1 (pok. nr 1, w dni i godziny urzędowania: poniedziałek,
środę, czwartek w godz. od 7³° do 15³° we wtorek od 7³° do 17°°, a w piątek od 7³° do
14°°informacji w przedmiotowej sprawie udzieli inspektor Urszula Dufka nr tel. 52 3826441)
oraz uczestniczyć we wszystkich czynnościach urzędowych i zgodnie z art.10 Kodeksu
postępowania administracyjnego zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny
udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uwagi
na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego w przedmiotowej
sprawie przewidywany termin załatwienia sprawy 20 stycznia 2014 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa
1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl
Otrzymują strony w trybie art.49 KPA
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