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URZĄD GMINY IZABELIN
WYDZIAŁ OCHRC)NY ŚRODOWISKA
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Izabelin, dnia 04.08.2020 r.
WOS.6220.6.4.2020.AN

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

dotyczy: postqowaiiia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Stacji demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacii oraz punktu skupu surowców wtóriiycli", usytuowariego na działce o riumerze
ewidencyjnym 236/5 w miejscowości Mościska.
Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej ,,k.p.a.,
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) infori'nuję, że Wójt Gminy Izabelin, pismem
znak: WOS.6220.6.3.2020.AN wydał postanówienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia ,,Czyste
Radiowo" do udziału ww. postępowaniu na prawach strony.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy o udóstępnianiu inforrnacji oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje
podane stronom do publicznej wiadomości I»rzez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin
http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.
Jednocześnie inforrnuję, że zgodnie z art. 73 § l k.p.a. z dokumentacją sprawy moźna
zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w dniach:
poniedziałek - w godz. 9.00-l s.oo, wtorek - piątek, w godz. 8.00-16.00, w pok. nr 3.
Zawiadomienie - obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Inforrnacji Publicznej
w dniu........................
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Otrzymui4 :

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,;
2. a/a.
Do wiadomości:

1 . Bemostal Sp. z o.o., ul. Górczewska 179, Ol-459 Warszawa działająca poprzez Pełnomocnika;
2. Stowarzyszenie ,,Czyste Radiowo?, ul. Arkuszowa 129, Ol-934 Warszawa.
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