Kawęczyn, dnia 19 stycznia 2016 r.
ROŚ- OŚ.6220.1.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z późn.
zm.), w związku z art. 74 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

zawiadamiam
że na wniosek Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, z dnia 18.01.2016 r.,
zostało wszczęte w dniu 18.01.2016 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 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.
Obszar oddziaływania ww. przedsięwzięcia obejmuje działkę geodezyjną o numerze
ewidencyjnym 273 , 261/1 ,134 ,135 , 136 obręb Kawęczyn , gmina Kawęczyn.
Zgodnie z art. 10§1 Kpa informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w
siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 14 w godz. od 730 do 1500.
Z up. Wójta
/-/ Zofia Osiborska
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:
1.
2.

Wg rozdzielnika
A/a

Kawęczyn, dnia 19 stycznia 2016 r.
ROŚ- OŚ.6220.2.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z późn.
zm.), w związku z art. 74 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

zawiadamiam
że na wniosek Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, z dnia 18.01.2016 r.,
zostało wszczęte w dniu 18.01.2016 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego: na
„Termomodernizacji
Modernizowany

obiektów

budynek:

użyteczności

Zespół

Szkół

publicznej
w

w

Gminie

Kawęczynie,

Kawęczyn”

Kawęczyn

49a,

62-704 Kawęczyn, Gmina Kawęczyn, powiat turecki.
Obszar oddziaływania ww. przedsięwzięcia obejmuje działkę geodezyjną o numerze
ewidencyjnym 273 ,133 ,160,159, 161 134 ,135 obręb Kawęczyn , gmina Kawęczyn.
Zgodnie z art. 10§1 Kpa informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w
siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 14 w godz. od 730 do 1500.
Z up. Wójta
/-/ Zofia Osiborska
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Do wiadomości:

1. Wg rozdzielnika
2. A/a

Kawęczyn, dnia 19 stycznia 2016 r.
ROŚ- OŚ.6220.3.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z późn.
zm.), w związku z art. 74 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

zawiadamiam
że na wniosek Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, z dnia 18.01.2016 r.,
zostało wszczęte w dniu 18.01.2016 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 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.
Obszar oddziaływania ww. przedsięwzięcia obejmuje działkę geodezyjną o numerze
ewidencyjnym 187, 199, 200, 201/2, 202/3, 202/4, 202/6, 203/2, 203/3, 203/5, 203/6, 204,
205, 206, 207/2, 213 obręb Kowale Pańskie-Kolonia, gmina Kawęczyn.
Zgodnie z art. 10§1 Kpa informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w
siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 14 w godz. od 730 do 1500.
Z up. Wójta
/-/ Zofia Osiborska
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Do wiadomości:

1. Wg rozdzielnika
2. A/a

