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Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 oraz at1. 49 ustawy z dnia 14 azerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz.IJ. z 2OI3 T. poz' Ż61 j.t.), dalej k.p.a., w związku

z art' J4 ust. 3 ustawy z dtia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na Środowisko (Dz'U. z2OI3 r., poz. 1235 j.t. ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony

postępowania, że Sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

atu przedsięwzięcia polegającego na budowie gazoctągu Lwówek odolanów wTaZ

z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi nie mogła byc załatwiona w terminie.

Przyczynązwłoki jest umozliwienie zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych

dowodow i materiałów, oraz zgłoszonychządańprzed wydaniem rozsttzygnięcia w sprawie.

Zawladaml'am równieŻ, o vuryznaczeniu nowego terminu załatwtenla Sprawy na dzień

17.09.2015 r.

Jednocześnie, na prośbę Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego informuję strony postępowania, Że pismem z 23.06.2015r. znak: DN-
NS.901I.227.Ż0r5 organ ten podtrzymał swoje stanowisko zawartę w opinii Sanitarnej ru'

DW-NS.90I2.1I8.2Ol5 z 11.O2.2015 r. w której pozytywnie z zastrze'Żęniami zaopilliował
warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla ww. przedsięwzięcia.
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