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Choszczno, dnia 1 pażdziernika
pa
2013 r.
Nasz znak:KO.6220.6.35.2011.2012.2013.ES

OBWIESZCZENIE
Działającc na podstawie art. 33 ust. 1, w związku
zwi zku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
pa
2008 r.
o udostępnieniu
pnieniu informacji o środowisku
ś
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
społecze
w ochronie
środowiska
rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn.
n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
postępowania administracyjnego
(Dz.. U. z 2013 r. poz. 267 ) zawiadamiam, że Samorządowe
dowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie
decyzją znak: SKO.WD/SJ.450/1464/2013 z dnia 2 września
wrze nia 2013 r. (data wpływu 5 września
wrze
2013 r.) uchyliło zaskarżoną
ż ą decyzję
decyzj Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2013
2
r.
znak: KO.6220.6.32.2011.2012.2013.ES odmawiającą
odmawiaj
określenia
lenia dla Renpro sp. z o. o.
środowiskowych uwarunkowańń dla przedsięwzięcia
przedsi
cia inwestycyjnego polegającego
polegają
na budowie
Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą
infrastruktur towarzyszącą na działce nr 70/3 i nr 70/4, obręb
obr 4
miasta Choszczno i przekazało sprawę
spraw do ponownego rozpatrzenia.
Jednocześnie
nie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwoś
możliwości zapoznania się
z treścią decyzji Samorządowego
ądowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie i uzyskania wyjaśnień
w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska w Choszcznie, przy ul. Wolności
Wolno
24,
w pokoju nr 6, w godzinach: poniedziałek–
poniedziałek piątek: 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od dnia
ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości
wiadomo ci przez zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Urz
Miejskiego w Choszcznie: www.bip.choszczno.pl oraz
wywieszenie na tablicy ogłoszeńń Urzędu
Urz
Miejskiego w Choszcznie.
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