
Przytyk, dnia 16 listopada  2012r.

R.604.5.2012

OBWIESZCZENIE
o wszcz ciu post powania administracyjnego

                      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071  ze zm.) zawiadamiam, e w dniu 16 listopada  2012r.
zosta o wszcz te post powanie na wniosek z ony przez  Pe nomocnika; Emilia Krystek PUH
EKOPERFEKT  , ul. Nieca a 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, w imieniu Inwestora: ukasz
Bednarek, Glinice 9, 26-650 Przytyk  w sprawie uzgodnienia na etapie wydania decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia polegaj cego na:

„Budowie budynków inwentarskich (chlewni) o obsadzie 1920 szt. wraz z niezb dn
infrastruktur  techniczn ”. Lokalizacja: Glinice, gmina Przytyk, na dzia ce nr ew. 115.
                     Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008r. o
udost pnieniu informacji i rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze

zm.), decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia w
niniejszej sprawie wydaje si  po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska
oraz po zasi gni ciu opinii Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
                    Wobec powy szego rozstrzygniecie sprawy nast pi niezw ocznie po uzyskaniu
uzgodnienia oraz zasi gni ciu opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów za atwienia sprawy nie wlicza si  terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okre lonych czynno ci, okresów zawieszenia
post powania oraz okresów opó nie , spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezale nych
od organu.
                    Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku post powania strony oraz ich przedstawiciele i
pe nomocnicy maj  obowi zek zawiadomi  organ administracji publicznej o ka dej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowi zku okre lonego w § 1 dor czenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
                    Informuj  osoby, którym przys uguje status strony o uprawnieniach wynikaj cych z art.
10 k.p.a., polegaj cych na prawie do czynnego udzia u w ka dym stadium post powania.
                                       Jednocze nie informuj , e w terminie 21 dni od daty wywieszenia
obwieszczenia strony mog  zapozna  si  z wnioskiem, uzyska  wyja nienia w sprawie, sk ada
wnioski i zastrze enia w Urz dzie Gminy w Przytyku ul. Zach ta 57, powo uj c si  na znak sprawy

R. 604.5.2012  codziennie w godz. 7,30 do 15,30 , pok. Nr 34.

                                                                                                                Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wo czy ski

Obwieszczenie zamieszczono;
1.tablica og osze  i strona internetowa Urz du Gminy w Przytyk www.przytyk.pl
2. so tys so ectwa Glinice, celem wywieszenia na tablicy og osze

http://www.przytyk.pl

