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WGKI.6220.10.2022

Halinów, dnia 8 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 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
(Dz. U. z 2022 r., poz.1029 z poźn. zm.)
BURMISTRZ HALINOWA
zawiadamia strony postępowania
o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2022 r., znak: WGKI.6220.10.2022 decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji
sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Chobot” obejmującego
nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 104, 148, 181, 237, 102/8, 103/8,
149/2, 149/9, 182/5, 184/1, 188/1, 188/4, 261/2, 261/3, 261/5, 262/1, 149/21, 182/1 obręb
Kazimierów, 103, 104, 111, 119, 126, 161, 176, 258, 272, 287, 299, 125/14, 136/12, 136/14,
183/5, 185/5, 186/1, 186/11, 190/6, 190/7, 201/1, 268/2, 74/5, 125/20, 125/9, 177/1, 177/3,
184/7, 268/1, 269/1, 269/2, 269/5, 105/1, 115/5 obręb Mrowiska oraz 165 obręb Chobot.
Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1 w dniach i godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym oraz, że treść ww. decyzji udostępnia się na okres 14 dni
tj. od dnia 8 sierpnia 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Halinowie www.bip.halinow.pl
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.
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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