Zakroczym, 02.02.2016r.
GKŚ.6220.3.2015

ZAWIADOMIENIE
o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
określonej dalej jako Kpa (Dz. U. z 2016r., poz. 23 - j.t.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 –
j.t.) oraz art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235
ze zm.)
zawiadamiam
strony postępowania administracyjnego, że:
w dniu 01.02.2016r. została wydana decyzja nr 16/2016 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowego z częścią biurowo-administracyjną i infrastrukturą techniczną firmy FPG Sp. z o.o. w miejscowości Zakroczym, na nieruchomościach o nr ew. 16/4, 18/8,18/12, 22/3, 22/11, 25/6, 26/4 oraz 27/5 położonych w obr.
19 02-10 Zakroczym, w Gminie Zakroczym, wszczętego w dniu 12.11.2015r. na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – firmy FPG Sp. z o. o., ul. Plac Czerwca 1976r. 2, 02-495 Warszawa, działającej
poprzez upoważnionego pełnomocnika – Pana Marka Benedykcińskiego, reprezentującego firmę EKO-PROJEKT Sp.
z o.o. S.k., ul. Dąbrowskiego 291b, 60-406 Poznań.
Zawiadamiam ponadto, że na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zaś na podstawie art. 73 § 1 Kpa strony
postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów –
prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt
sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
Osoby będące stronami w sprawie mogą dokonać wglądu w akta sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w
Urzędzie Gminy w Zakroczymiu, pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godz.
8.00-16.00, wtorek - w godz. 9.00-17.00.
Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Z up. Burmistrza Gminy Zakroczym
/-/ mgr inż. Grażyna Woźnicka
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Otrzymują:
1.

Strony postępowania administracyjnego – poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
tut. organu oraz ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie tut. organu (14 dni), zgodnie z art. 3
ust. 1 pkt 11) i art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa.

