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WGKI.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
BURMISTRZ HALINOWA
Podaje do publicznej wiadomości
•

•

•
•

w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie budynku handlowego oraz budynku usługowohandlowego wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingiem
naziemnym i dwoma pylonami reklamowymi w m. Stary Konik przy ul. Terespolskiej
– na działkach ew. nr 120/1, 120/2 obręb 0014 Stary Konik”, mając na uwadze
art. 10 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, przy
ul. Spółdzielczej 1, w dniach i godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym, można zapoznać się z aktami sprawy, w tym z opiniami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu
Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonych bezpiecznym
podpisem elektronicznym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, przy
ul. Spółdzielczej 1
organem administracji właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków przed
wydaniem decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Halinowa
niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa). Po upływie ww. terminu zostanie wydana
decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.halinow.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie.
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