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Zawiadomienie 
o zakończeniu zbierania materiału dowodowego 

Działając na podstawie  art.  10 §1,  art.  28 i  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku 
z  art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Zlocieńca zawiadamia strony 

postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno 
w Nadleśnictwie Zlocieniec" 

planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 360/3 obręb ewid. Kosobudy, 
jednostka ewid. Zlocieniec-obszar wiejski, 3, 367, 368/1 obręb ewid. 0019, Zlocieniec-19, 

jednostka ewid. Zlocieniec-miasto, 1/3, 368/2, 368/3, 369/1, 370/1, 372/2 i 372/3 obręb ewid. 

Stawno, jednostka ewid. Zlocieniec-obszar wiejski, 39, 372/3 i 372/4 obręb ewid. Linowno, 
jednostka ewid. Zlocieniec-obszar wiejski. 

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone na wniosek Nadleśnictwa Zlocieniec, 
w imieniu którego występuje pełnomocnik p. Krzysztof Sędziak. 

Z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z kartą  informacyjną  przedsięwzięcia i opiniami 
organów współdziałających, można zapoznać  się  w Urzędzie Miejskim w Zlocieńcu 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki przy ul. Wolności 10, pokój nr 22 
w godzinach pracy Urzędu. 

Ewentualne wnioski i uwagi dotyczące planowanego przedsięwzięcia mogą  zostać  
złożone na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zlocieńcu (lub przesłane pocztą), 
w terminie 5 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. 

Zawiadomienie niniejsze uznaje się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego 
publicznego obwieszczenia. 

WYWIESZONO W DNIU  

ZDJĘTO W DNIU  

Sprawę  prowadzi Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki -  Damian  Swiercz, Urząd 
Miejski w Zlocieńcu, ul. Wolności 10, 78-520 llocieniec, pokój nr 22 (II piętro), tel. 94 36 720 22 wew. 48, 
e-mail: um.planAzlocieniec.pl. 
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