Wójt Gminy Sienno
Ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno

Sienno, dnia 16.06.2016

Znak:OŚ.6220.1.2013
Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1 i 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz 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 z 2016r.
poz. 353)
zawiadamiam strony postępowania
o zakończeniu postępowania dowodowego, prowadzonego na wniosek z dnia 07.03.2013r.
Państwa Alicji i Adama Pytlak reprezentowanych przez PUH EKOPERFEKT Joanna Kołacińska
ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Hodowla tuczników w ilości 960 szt. /jeden
cykl hodowlany/w projektowanym budynku tuczarni w miejscowości Eugeniów, gmina Sienno,
realizowanego na działce nr ew. 18/2, obręb Sienno”.
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 i 1a Kodeksu postepowania administracyjnego , które stanowią, iż
organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym jego
stadium postępowania oraz umożliwić stronom przeglądanie akt sprawy, sporządzanie z nich
notatek i odpisów, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, Wójt Gminy w Siennie zawiadamia o możliwości wglądu
w akta w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Z dokumentacją sprawy Strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
Sienno ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku
do piątku w godz. 7:15 – 15:15 i wnieść ewentualne uwagi i wnioski bądź zastrzeżenia co do
zebranych w tej sprawie dowodów i materiałów.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, to zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. z 2016 r. , poz.353), stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie, bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data podania do publicznej wiadomości 16.06.2016r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.bip.sienno.pl, tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Sienno, tablicy ogłoszeń sołectwa Eugeniów gm. Sienno, Leśniczówka
gm. Sienno, Olechów Nowy gm. Sienno, Trzemcha Górna gm. Sienno, Borcuchy gm. Bałtów, Wólka
Trzemecka gm. Bałtów.
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