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RGGiOŚ.6220.2.4.2014

ZAWIADOMIENIE
stron o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony
środowiska o wydanie opinii lub dokonanie uzgodnień

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 73,
ust.1 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam, że na wniosek firmy Konst Stal
Sp. z o.o., Tupadły nr 13, 88-180 Złotniki Kujawskie zostało wszczęte i toczy się
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przystosowaniu infrastruktury
i budynku produkcyjnego w Koronowie oraz zakup środka trwałego gwarancją wzrostu
konkurencyjności firmy Konst Stal”. Środek trwały: hermetyczny kontener malarski wraz z
filtrami i sprężarką śrubową, zlokalizowany na nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 1112/35obręb Koronowo, położonej przy ul. Przemysłowej 8, w Koronowie.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami
na których będzie prowadzona inwestycja oraz nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem
realizacji inwestycji. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających nieruchomościami
dostępny jest w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 1
(tel. 52 3826 441).
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
267) wszystkim stronom tego postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału
w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym strony mogą uczestniczyć we wszystkich czynnościach
urzędowych oraz 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 przy Placu Zwycięstwa 1,
(pok. nr 1), w dniach i godzinach urzędowania tj.: poniedziałki, środy, czwartki, w godz.:
7³º-15³º, wtorki: 7³º-17ºº, piątki: 7³º-14ºº.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w miejscu realizacji
inwestycji, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo
www.bip.koronowo.pl.
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Otrzymują:
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ul. Tupadły 13,
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3. a/a.
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