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Komarów- O sada, 2020 .a,.J,.20

OBWIESZCZENIE
Gminy Komarów-Osada

Działając na podstawie art. 36 2, art, 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20I8r. poz. 2096 z póŹn.
zm.) zwanej w dalszej treści ,k.p.a." oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 paŹdziern|ka
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
[t. j. Dz. U. z 2018 r., poz,2081, z pożn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa ooś"

Wóit Gminy Komarów-Osada zawiadamia strony postępowania

że w dniu 20.0L.2O2O r. wnioskodawcy wycofali wniosek o wydanie decyzii
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającei na
,,Budowie 2 chlewni o maksymalnei obsadzie 252 DIP, na działkach o numerach
ewidencyjnych 263 i 264 w mieiscowości Wolica Śniatycka, $mina
Komarów-Osada" w związku z podięciem decyzii o zmianie lokalizacii ww
inwestycii na inną, która nie będzie kolidowała z interesem mieszkańców
miej scowości Wolica Śniatycka.
W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza I0 i zgodnie
z treŚcią art. 74 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy ooś, stosuje się art. 49 k.p.a,,
dlatego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu będzie
następować w formie publicznego obwieszczenia, poprzez zamieszczenie informacji
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej prowadzonym przezUrząd Gminy Komarów-Osada pod adresem:
http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl w zakładce Informacje w urzędzief Ochrona
środowiska, na stronie gminy pod adresem: vwyw.komarow.pl oraz w miejscu
planowanego przedsięwzięcia: na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wolica Śniatycka
oraz przekazanie obwieszczenia mieszkańcom miejscowości w sposób zv,lyczajowo
przyjęty przez sołtysa s ołectwa Wolica Śniatycka (w fo rmie,,motyla").
Za dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie niniejszej informacji uważa się
dzień 20.01.2020 r. - data udostępnienia niniejszego obwieszczenia w Biuletynie
Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej,
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