Budzyń, dnia 14 marca 2016 r.
GKM.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 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 (Dz. U z 2013, poz. 1235, ze zm.) w związku z art. 10 § 1 oraz 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Wójt Gminy Budzyń zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i zamiarze wydania decyzji dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy
Budzyń, zlokalizowanych w sołectwach: Podstolice i Sokołowo Budzyńskie” planowanego
do realizacji na działkach nr ewid. 66, 80 ,224, 246/1 i 441, obręb Sokołowo Budzyńskie oraz
na działkach nr ewid. 98, 123, 128, 150, 164, 163, 213 i 228 obręb Podstolice.

Informuję ponadto, że w toku prowadzonego postępowania dowodowego został
zgromadzony kompletny materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez:

Gminę Budzyń ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w
każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w
tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich
temat w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64 -840 Budzyń, pokój nr 7,
w godzinach pracy urzędu tj. 800 do 1500 w terminie do dnia 31 marca 2016 r.
Informuję, że każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją prowadzonego postępowania.
Jest ona dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez ogłoszenia na:
 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń,
 stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzyń,
 tablicy ogłoszeń sołectwa Podstolice
 tablicy ogłoszeń sołectwa Sokołowo Budzyńskie
Obwieszczenie wywiesza się na okres co najmniej 14 dni.

Wywieszono w......................................... na okres: od dnia ......................... do dnia .............................
(miejsce)

(data)

(data)

……………………………………..
pieczęć Urzędu i podpis osoby upoważnionej

