
Kawęczyn, dnia  3 marca 2016 r.

ROŚ-OŚ.6220.1.2016 

Zawiadomienie

W  wykonaniu  dyspozycji  art.  10  § 1  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  (tekst 

jednolity Dz.U.2016.23) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie  w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„Termomodernizacji  obiektów  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Kawęczyn”,  

modernizowany  budynek:  Budynek  Urzędu  Gminy  w  Kawęczynie,  Kawęczyn  48, 

62-704  Kawęczyn,  Gmina  Kawęczyn,  powiat  turecki,  zostało  zakończone. 

Stronie  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  się,  co  do  zebranych  w  sprawie  dowodów  i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję,  że w terminie  7 dni od dnia otrzymania  niniejszego 

pisma  istnieje  możliwość  zapoznania  sie  ze  zgromadzoną  w  przedmiotowej  sprawie 

dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14. 

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od 

skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA. 

Z up. Wójta 

/-/ mgr Teresa Kęska

Kierownik USC 

Otrzymują:

1. Adresat 
2. strony postępowania 
3. a/a 



Kawęczyn, dnia  3 marca 2016 r.

ROŚ-OŚ.6220.2.2016 

Zawiadomienie

W  wykonaniu  dyspozycji  art.  10  § 1  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  (tekst 

jednolity Dz.U.2016.23) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie  w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„Termomodernizacji  obiektów  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Kawęczyn”,  

modernizowany  budynek:  Zespół  Szkół  w  Kawęczynie,  Kawęczyn  49a, 

62-704  Kawęczyn,  Gmina  Kawęczyn,  powiat  turecki,  zostało  zakończone. 

Stronie  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  się,  co  do  zebranych  w  sprawie  dowodów  i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję,  że w terminie  7 dni od dnia otrzymania  niniejszego 

pisma  istnieje  możliwość  zapoznania  sie  ze  zgromadzoną  w  przedmiotowej  sprawie 

dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14. 

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od 

skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA. 

Z up. Wójta 

/-/ mgr Teresa Kęska

Kierownik USC 

Otrzymują:

1. Adresat 
2. strony postępowania 
3. a/a 



Kawęczyn, dnia  3 marca 2016 r.

ROŚ-OŚ.6220.3.2016 

Zawiadomienie

W  wykonaniu  dyspozycji  art.  10  § 1  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  (tekst 

jednolity Dz.U.2016.23) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie  w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„Termomodernizacji  obiektów  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Kawęczyn”,  

modernizowany  budynek:  Zespół  Szkół  w  Kowalach  Pańskich, 

Kowale  Pańskie  -  Kolonia  34,   62-704  Kawęczyn,  Gmina  Kawęczyn,  powiat  turecki, 

zostało  zakończone. Stronie  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  się,  co  do  zebranych  w 

sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję,  że w terminie  7 dni od dnia otrzymania  niniejszego 

pisma  istnieje  możliwość  zapoznania  sie  ze  zgromadzoną  w  przedmiotowej  sprawie 

dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14. 

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od 

skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA. 

Z up. Wójta 

/-/ mgr Teresa Kęska

Kierownik USC 

Otrzymują:

1. Adresat 
2. strony postępowania 



3. a/a 


