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ZAWIADOMIBNIE
BURMISTRZA MIEROSZOWA
Zgodntezart' 4iart.21ust.2 pkt 9 ustawy zdnia3 październlka 2008 r., o udostępnianiu informacji
o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie
oddziaĘrvania na środowisko (Dz. U' Nr 199, poz. I22} ze zm}

ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Usługi Drogowe Sergiusz
Makowski z siedzibąwe Włocławku przy ul. Kaliskiej 87a z dnia l9 marca Ż0I5 r' w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 3470D Różana _ Kochanów" zlokalizowanej
na terenię nieruchomości połozonej w Różanej oznaczonej jako działka nr 37 11 obręb Rózana.

Niniejsze obrvieszczellie zgoclnie z atl. 49 KPA zostaje podane do publicznej wiarlomriścip<lprzez
zamięszczenię na Stronie Biulery"nu Informacji Publiczllę.i Urzęclu lvliejskiego rv Mieroszolvię,
wvr.r'ieszenie na tablicil ogłoszeń w siedzibie UrzędLr bliejskiego 'uv Mieroszol.vie Pl. Niepodiegłości1
oraz w poblizu miejsca planowanej inwestycji.
Wszystkie uprarł'nione strony zgodnie z art. l0I{PA mogą braó udział w prow'adzonym postęporvaniu
administrac-v_inym. Z dokumentacją r,v powyższej spralr'ie t-tlożira zapoznać się r,v siedzibie Urzędu
N4ie.|skiego w Mieroszowie. w Refęracie Gospodarki Pl'zestrzenne.i, Inwestyc.ii i ochrony Śrocłorviska'

Zgodnie zafi.35 $ 5 KPA do terminów załatwiania Sprawy nie w'licza się terrrrinów prze,widzianych w
przepisach pra\,va dla dokonania określonych czvttności.okr'esór,v zarvieszenia postępowania oraz
okresół' opóźrieri spowodclwan,vch z winy stron-v albo z pr7łczyll nicza|eżnych od organu.

Sprarvę prowaclzi: Referat Gosporlarki Przestrzenłtej, Inlvestyc.ji
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Pouczenie
Wsz'rystkie strony postęporvania rnogą braÓ vdział ł' postępowaniu administracyjnym' Kazdy nroze
zapoznaÓ się z aktami Spfa*y. ora.z lvirosić nolve dorvody do spralry i składać wnioski - w tenrriliie 21
dni od claty umieszc'zenla niniejszego zawiadomienia na tablic1'' ogłoszeń.
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Sprawę prowadzi:

Siejka

Referat Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony Srodowiska UM w Mieroszowie
Tel. 074 8,/9-13-16
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