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Brąszewice, dnia ^września 2012r.

Znak: IT.6140.13.2012

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § l i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.),
w związku z art.73 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz 1227, z późn. zm.) zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia wydanego
decyzją Wójta Gminy Braszewice znak: IT.6140.3.2012 z dnia 30 marca 2012r., na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Wojtyszki gm.
Braszewice.
Pouczenie
Stosownie do art. 10 § l Kpa strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium
postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy w Brąszewicach, Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 5, w dniach
urzędowania, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Otrzymują:
[ijstowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
2. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2
3. a/a
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Brąszewice, dnia $5 września 2012r.

po w.

Znak: IT.6140.13.2012

Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), informuję,
iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność dokonania dodatkowych
ustaleń, wniosek o cofnięcie zezwolenia wydanego decyzją Wójta Gminy Brąszewice znak:
IT.6140.3.2012 z dnia 30 marca 2012r., na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
w miejscowości Wojtyszki gm. Brąszewice, nie może zostać rozpatrzony w terminach
określonych w art. 35 Kpa.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § l Kpa, wyznaczam nowy termin
rozpatrzenia sprawy do dnia 30 października 2012r.

Otrzymuj,:
jl) Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
2. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2
92-411 Łódź
3. a/a
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