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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNIÓW
informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
w
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z
dokumentacją.
Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art.79 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 (Dz. U.z 2018, poz. 2081 ze. zm.), oraz
na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
Wójt Gminy Mniów podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
zawiadamiam , że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: TIHE plus Sp. z o.o z siedzibą
Wólka Kłucka 254A 26-080 Mniów z dnia 22.03.2019 r. i uzupełniony w dniu 15.05.2019 r. w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na:
„eksploatacji piasków ze złoża „ Wólka Kłucka II” udokumentowanego w granicach części działek
nr: 363 i 364, położonego na terenie wsi Wólka Kłucka” zgromadzony został materiał dowodowy w
przedmiotowej sprawie niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane
prawem uzgodnienia.
Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do
zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
Z całością zgromadzonych akt strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
Mniów , pokój 1, w godzinach 7³º – 15³º, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny
sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Data publicznego obwieszczenia: 01.07.2019r .
Otrzymują:
1. Strony postępowania w/g odrębnego wykazu załączonego do akt sprawy
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w/m
4. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Mniów
5. W pobliżu miejsca realizacji inwestycji.
6. A/a

