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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 2016r., poz.
353)

oraz

w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 13 lutego
2017r., na wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Greinerta pełnomocnika firmy Centrum
Recyklingu, Transportu i Górnictwa Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. T. Kościuszki 80/82, 90 – 437
Łódź wszczęte

zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

utworzeniu punktu zbierania odpadów na nieruchomości oznaczonej działką
o numerze ewidencyjnym 160 i 161 w miejscowości Głęboczek, gmina Mogilno
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (ul. Narutowicza1 w Mogilnie, pok.
209) w godzinach: 7.30 – 15.30. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.), inwestycja ta zaliczana jest do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy
OOŚ, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie oraz po zasięgnięciu opinii i dokonaniu
uzgodnienia (w przypadku oceny oddziaływania na środowisko) przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi
niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 § 1 ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym
adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1,
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pod

dotychczasowym
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ma
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prawny.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej
sprawie, zawiadamia strony w trybie art. 49 KPA, w związku z czym niniejsze obwieszczenie
zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej,w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Mogilnie i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
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