URZAD

GMINY

ul. Mazurska 3
13-124 Koztowo
woi. warmirtsko-mazurskie
tel. 89 626 75 05
fax 89 626 75 02

Koziowo, d m a 23.03.2016r.

RGT.6220.22.14.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post^powania
administracyjnego (Dz. U . z 2016r., poz. 23 ze zm.) w zwi^zku z art. 38, art. 85 ust 3, ustawy
z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U . z 2016r. poz. 353 ze zm.)

WOJT GMINY KOZLOWO
podaje do publicznej wiadomosci
ze decyzj^ z dnia 23.03.2016r., znak: RGT.6220.22.13.2015 odmowii wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsi^wzi^cia polegaj^cego na „Budowie stawow
rybnych karpiowych na nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/7 w
obr^bie geodezyjnym Michaiki, gmina Koztowo, powiat nidzicki".
Jednoczesnie informuj?, ze mozna zapoznac si? z aktami sprawy oraz uzyskac
wyjasnienia w sprawie w godzinach pracy Urz^du Gminy w Koziowie, ul. Mazurska 3,
13-124 Koztowo, od 7.30 do 15.30, pokoj nr 23.
Dor^czenie uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni, liczac od dnia podania
powyzszej informacji do publicznej wiadomosci.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie na stronie intemetowej Urz?du Gminy Kozlowo w Biuletynie Informacji
Publicznej, wywieszenie na tablicy ogloszen w Urz?dzie Gminy w Kozlowie i w
miejscowosci prowadzenia inwestycji oraz listownie strony post^powania.

Zup.W^ta

mgr PiotnJi skdlski
Kierownik

Ref|rati /inwestycji

i G o s p o d a r k i Ti

•enowej

Otrzymuj^:
1. Edward Chowaniak, Zawoja 377, 34 - 222 Zawoja
Tadeusz Szczotka, ul. Rynkowa 16, 34 - 360 Mil6wka
PELNOMOCNIK:
Zakiad Projektowo Wykonawczy Inzynierii Srodowiska i Budownictwa Wodnego
„PROWOD"
Wlodzimierz Klik, ul. Dworcowa 29/5, 10 - 437 Olsztyn
2. Dariusz Szczotka, ul. Osiedle Parkowe 2/13, 34 - 300 Zywiec
PELNOMOCNIK:
Tadeusz Szczotka, ul. Rynkowa 16, 34 - 360 Milowka
3. a/a

Obwieszczenie umieszcza sie:
- na tablicy ogloszen w miejscowosci Kozlowo i Michaiki, gmina Kozlowo
- w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kQzlowQ.pl).

