
BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN 
woj. lubelskie 

GKP.6220.9.2020/2021 
Dęblin, dnia 20.09.2021 r. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) 

o wydaniu w dniu 20.09.2021 r. decyzji znak: GKP.6220.9.2020/2021 o środowiskowych 
uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomieniu punktu 
zbierania złomu na terenie działki nr ewid. 865/1 - obręb geodezyjny Nr 0003 Żdzary, położonej 
w Dęblinie przy ul. Kockiej 179, województwo lubelskie. 

Decyzja została wydana na wniosek firmy AUTOROMANO Sp z o.o. z siedzibą: 26-600 Radom 
ul. Zofii Holszańskiej 5 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) zawiadomienie o wydaniu decyzji 
w przedmiotowej sprawie, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym, zawiadamia się zainteresowane strony o możliwości zapoznania się 
z aktami sprawy oraz z treścią decyzji Burmistrza Miasta Dęblin w Urzędzie Miasta Dęblin pokój 
Nr 108 w godzinach pracy Urzędu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie 
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miasta Dęblin i wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin, umożliwiając udział społeczeństwa w postępowaniu, 
zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy oraz składanie uwag i wniosków w powyższej 
sprawie. 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin 
(liczba stron powyżej 20), BIP Urzędu Miasta Dęblin 

zawiadamiam strony postępowania 

2. A/a 
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