PREZYDENT OLSZTYNA
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84147.08.2020-W
17 sierpnia 2020 r.
SD.6220.21.2020.MJ

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust.3 , art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.z 2020 poz.283 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 256) zawiadamiam, że na
wniosek Wiesława Pancera - Prezesa Zarządu i Jarosława Słomy
Wiceprezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a została wydana
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
kolektora Centralnego -bis w ul. Leśnej w Olsztynie, na działkach nr: 4-9/1, 4-9/2, 4-9/3, 156-30,
156-2/1”.
Informację o wydaniu Decyzji zamieszcza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Wydziału
Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna przy ul. Wyzwolenia 30 oraz na stronie internetowej BIP organu
prowadzącego postępowanie ze względu, iż liczba stron w postępowaniu przekracza 10.
Zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.
z 2020 poz. 256) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia
publicznego wywieszenia
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w
siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna ul. Wyzwolenia 30 w pok. 103 w godzinach
urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
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