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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz w związku
z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
zawiadamiam
że został zebrany materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na:
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami oraz niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi w granicach działek nr ew.: 462/2; 462/4; 462/5; 161; 162; 308/1; 143; 18/4;
40 i 188/2 obręb 0011 Gębice, gm. Mogilno

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353), tj. ,,Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego”. Treść art. 49 Kpa jest następująca: ,,strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20 powyższe
przepisy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu, więc obwieszczenie uważa się za doręczone
stronom, po 14 dniach od jego publicznego ogłoszenia.
Ponadto strona ma prawo w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia (licząc od
dnia następnego po 14 dniach od publicznego ogłoszenia) do wypowiedzenia się co do zebranego materiału
dowodowego.
Akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1, pokój
209 w godzinach 7:30 do 15:30.
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