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Jaktorów, dnia 24 maja 2012r.

ROŚ.7624.2.20H

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAKTORÓW
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
W związku z art. 71 ust. l oraz ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. l, art. 75 ust. l, art. 82 ust. l
oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, póz. 1227), a także w związku z
§ 3 ust, l pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, póz. 1397) oraz z art. 49, art. 104 i art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071
z późn. zm.),

zawiadamia się,
że w dniu 24 maja 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zainstalowaniu w
istniejącym budynku, w części warsztatowej kabiny lakierniczo - piecowej
na działce oznaczonej nr ewid. 327/2 położonej we wsi Jaktorów,
gm. Jaktorów.
Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub
obowiązek.
Informacje o wydanej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez
Urząd Gminy w Jaktorowie.
Z treścią decyzji zainteresowani mogą się zapoznać oraz wnieść odwołania w terminie
od dnia 25 maja 2012r. do dnia 14 czerwca 2012r. w Urzędzie Gminy w Jaktorowie (pok.
Nr 7) ul. Warszawska 33 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki
w godzinach 9°°-1800, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 800-1600, oraz w piątki
w godzinach 800-15°°.

