Kowalewo Pom., 06.12.2010 r.
OŚRiEG7624/8-8/10
Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 92, poz. 1071 z późn. zm)
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i
materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak OŚRiEG 7624/8/10) na
realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowa nowej
kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości
Frydrychowo na działce geod. nr 67/12, 67/5, 67/10, 67/19, 67/13, 67/16 i 67/18, gmina Kowalewo
Pomorskie”
Prawo do udziału w postępowaniu przysługuje osobom władającym w/w działką oraz
działkami sąsiadującymi z w/w i każdemu, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim, w biurze nr 3 przy ul. Plac Wolności 3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia) Referat
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej w następujących godzinach pracy
urzędu: poniedziałek – piątek od 7 00 – 15 00 z możliwością wypowiedzenia się w terminie 7 dni od
daty doręczenia zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 K.p.a.– niniejsze
zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim i w publicznie dostępnym wykazie danych
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
www.kowalewopomorskie.ornet.pl oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanej
inwestycji – tablica ogłoszeń w miejscowości Frydrychowo.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
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