Kłecko, dnia 21.03.2013r
RIG.6220.03.2013.SK

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Urząd Miejski Gminy
Kłecko zawiadamia, że dnia 21.03.2013r. na wniosek p. Piotra Jopy , zam. Wojtkowiaka 10, 62-270 Kłecko,
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie wolnostojącego masztu antenowego o wysokości 24m
do instalacji anten o mocy EIRP 1W w pasmie 5 GHz. Inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 388
w miejscowości Kłecko.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.10 – Kodeksu Postępowania Administracyjnego
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zażalenia w siedzibie
Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, pok. nr 8, piętro I, w godz. pracy urzędu (tj. pon 8ºº16ºº, wt.-pt.7ºº -15ºº) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 64 i 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu uzgodnień i opinii z następującymi organami:
1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii

oraz uzgodnień.

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piotr Jopa , Wojtkowiaka 10 62-270 Kłecko
strony wg rozdzielnika
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
A/a
BIP+tablica ogloszeń

