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Zawiadom eDie - obwieszczeDie 
o zebr Diu materialow 

W6jt Gminy Slubice, dzialaj~c na p dstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postypowania administracyjnego! (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwi~zku 
z wnioskiem Gminnej Sp61dzielni "Samopomoc Chlopska" w Slubicach, ul. Plocka 51, 09-533 
Slubice, zawiadamia, ze zostaly zebrane dowody i materialy w sprawie wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsit(wziycia polegaj~cego na "Rozbudowie 
istDiej~cego sklepu spozywczego 0 cZ~S1· sklepow~" w Juliszewie gm. Siubice Da dzialce 
Dr ewid. 66/1. 

Jednoczesnie informujy 0 mozl~wosci zapoznania sit( z zebranymi dowodami 
i materialami oraz wypowiedzenie siy co dID zebranych dowod6w i materia16w oraz zgloszonych 
z~dan w Urzydzie Gminy Slubice, ul. Plocka 32, pok. nr 11, w czwartki - w godz. 9.00-17.00, 
w pozostale dni - w godz. 7.30- 15.30. w t rminie 7 dni od dnia zawiadomienia (zawiadomienie 
uwaza sit( za dokonane po uplywie cztemastu dni od dnia, w kt6rym nast~pilo publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie! lub udostypnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej). 

Po uplywie ww. terminu W6jt G~iny Slubice rozpatrzy zebrane dowody i materialy 
oraz wyda stosown~ decyzjt( administracyjnfl. 

Liczba stron w postypowaniu przektacza 10, w zwi~zku z powyzszym, zgodnie z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008\ r. 0 udostt(pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochranie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2Ji 73, ze zm.) zastosowany zostaje art. 49 Kodeksu 
postypowania administracyjnego, zgodnie kt6rym strony mog~ bye zawiadamiane w formie 
publicznego obwieszczenia, w innej form'e publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjt(tej w 
danej miejscowosci lub przez udostt(pnieni pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej wlasciwego organu admintstracji publicznej. Zawiadomienie uwaza sit( za 
dokonane po uplywie czternastu dni od dni~, w kt6rym nast~pilo publiczne obwieszczenie, inne 
publiczne ogl?szenie lub udostt(pnienie pisl1jla w. Biule~ynie Informacji Pu?lic~nej. .. 

W zWl~zku z powyzszym obwleszezeme umleszczono na strome BlUletynu InformacJl 
Publicznej Gminy Slubice www.ugslubicel.bip.pl, na tablicy ogloszen Urzt(du Gminy Slubice 
oraz na tablicy ogloszen solectwa Juliszew 1Sady. 

http:www.ugslubicel.bip.pl
http:7.30-15.30
http:9.00-17.00

