Bojadła, 17 sierpnia 2021 r.

RO.6220.13.46.2019

OBWIESZCZENIE
Działając 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 ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy
Bojadła
zawiadamia
że w wyniku przedłożenia przez pełnomocnika Adw. Marek Syty działającego w imieniu inwestora
wniosku o przedłużenie terminu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa mieszalni pasz” planowanego do zrealizowania na terenie
działki nr 578/1, 578/3, 579/3 obręb 0002 Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo
lubuskie, informuję iż pismem z dnia 17 sierpnia 2021 r. znak: RO.6220.13.45.2019 i RO.6220.13.47.2019
przedłużono termin uzupełnienia raportu przez inwestora, a także wystąpiono do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze o przedłużenie terminu wydania decyzji w przedmiotowej
sprawie do dnia 30 listopada 2021 r.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 18 sierpnia 2021 r. do
dnia 2 września 2021 r.
Z treścią przedmiotowych pism oraz z zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, można zapoznać
się w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35, pok. Nr 1, w godzinach funkcjonowania
Urzędu Gminy w poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godz. od 715 do 1515. Ze względu na
trwającą pandemie i rozprzestrzenianie się wirusa Covid 19 – istnieje konieczność wcześniejszego kontaktu
tel. 68 329 76 01 w celu umówienia wizyty.
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
•
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35,
•
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bojadła (www.bip.bojadla.pl),
•
na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojadła (www.bojadla.pl).

