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OBWIESZCZENIE
o zgromadzonym materiale dowodowym

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dalej kpa, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziaiywania na srodowisko, (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283) dalej oos, w zwi^zku z §3 ust. 1 pkt. 34 i 35 rozporz^dzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec mog^cych znacz^co oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2020 roku
zlozonego przez Pana Lukasza Frelich - pelnomocnika DINO Oil Sp. z o.o. z siedziba/.
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, prowadzone jest postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegaj^cego na:
budowie stacji paliw ptynnych na terenie Centrum Dystrybucji ,,Dino Polska" S.A.
polozonego w miejscowosci Wolborz na dzialce nr ewid.: 1594/3 w obr^bie nr 8 miasta
Wolborz, gm. Wolborz.

Wskazuie dzien publicznego ogloszenia: 10.02.2021 r.

W zwi^zku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym zawiadamiam o mozliwosci
zapoznania sie ze zgromadzonym materialem dowodowym zawieraj^cym: karte informacvjna
piano wane go przedsiewziecia waz z uzupelnieniem, opinie: Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piotrkowie Trvbunalskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Piotrkowie Tryb., w siedzibie Urzedu Miejskiego
w Wolborzu, Plac Jagielly 28, w dniach:

Poniedzialek w godz. 7.30 do 15.30
Wtorek w godz. 7.30 do 16.30
Sroda w godz. 7.30 do 15.30
Czwartek w godz. 7.30 do 15.30
Pi^tek w godz. 7.30 do 14.30

Wszelkie uwagi i wnioski mozna skladac do dnia 11.03.2021 roku.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Pouczenie
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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Do obwleszczenia w sposob zwyczajowo przyj^ty (14 dni nie licz^c dnia publicznego ogloszenia i dnia zdiecia):
1. Tablica ogloszeii: Solectwa Wolborz,
2. Tablica ogloszen Urz?du Miejskiego w Wolborzu
3. BIP Urzedu Miejskiego w Wolborzu


