Nr 7624 / 8 a/ 06 / 08

Naruszewo 08. 05. 2008 r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

(nazwa organu wydającego)
działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
n

(Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późno zm.)
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego
na Ŝądanie strony – Starosty Płońskiego 09 – 100 Płońsk, ul. Płocka 39
w sprawie dotyczącej:
uchylenia decyzji Nr 7624/8/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na
przebudowie drogi powiatowej Nr 07775 Wichorowo – PostróŜe dla odcinka od km 6+600 do km
7+393,75 w obrębie geodezyjnym PostróŜe gmina Naruszewo. Pas drogowy na tym odcinku
graniczy z działkami o nr ewid.: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218.
Pouczenie:
Na podstawie art. 10 § 1 kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań.
Skorzystanie z powyŜszego prawa powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00 w pokoju nr 4.
Nadto wyjaśniam, iŜ na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja
ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moŜe być w kaŜdym czasie za zgodą strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, lub przez organ wyŜszego
stopnia, jeŜeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Wobec powyŜszego wydanie decyzji
uchylającej decyzję nr 7624/8/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
zgody Strony, którą jest kaŜdy z otrzymujących niniejsze zawiadomienie wyraŜonej na piśmie.
W załączeniu przesyłam treść oświadczenia, które po wypełnieniu i podpisaniu przez upowaŜnioną
osobę naleŜy odesłać na adres zwrotny Urzędu.
Brak zgody Strony w terminie 14-u dni od daty otrzymania powyŜszej korespondencji będzie
równoznaczny z jej udzieleniem.
W związku z powyŜszym w celu zapoznania się obecnie z treścią przedmiotowej decyzji
w załączeniu przesyłam jej kopię.
Wójt Gminy
/ - / mgr inŜ. Beata Pierścińska
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