Margonin, dnia 27 października 2020 roku
WGN.OS.6220.05.11.2020.MN
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Na podstawie:
- art. 73 ust 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami),
- art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami)
obwieszczam,
że zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 28 kwietnia 2020 roku
(data wpływu do UMIG Margonin – 28 kwietnia 2020 roku), Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13,
64-830 Margonin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Radwanki”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 159, 350, 556, 387, 396, 397,
416, 417, 415, 435, 534, 436, 533, 532, 438, 437, 531, 530, 440/1, 529, 440/2, 528, 527, 508, 526, 510, 543,
525, 513, 524, 523, 515, 507, 515 obręb Radwanki.
W związku z powyższym w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, pokój nr 14, w terminie 14 dni
od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi
wnioskodawcy oraz wnieść ewentualnie uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Organem właściwym do rozpatrzenia
ewentualnie złożonych uwag, zastrzeżeń i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Margonin.
W toku postępowania przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.
Ponadto informuję, że ze złożonym wnioskiem można zapoznać się również na stronie internetowej
www.bip.margonin.pl, uwagi do sprawy można złożyć pod adresem poczty internetowej – adres email:
sekretariat@margonin.pl

Otrzymują:
1. Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin
o tablica ogłoszeń
o strona internetowa www.bip.margonin.pl,
2. a/a
Do wiadomości:
1. Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. a/a
Adnotacja urzędowa:

podpis, pieczęć osoby odpowiedzialnej
za publikację Obwieszczenia
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