
Swarzędz, dnia 14 sierpnia 2020 r.

WOS.6220.1.20.2019-16

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie  art.  10  §  1  oraz  art.  49  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamia się strony postępowania,

że zostały zebrane wystarczające materiały  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  rozbudowie  istniejącego  obiektu
o halę  magazynowo-montażową  z  zapleczem  biurowo-socjalnym  wraz  z  drogami
dojazdowymi,  placami  manewrowymi i  infrastrukturą  towarzyszącą  na  działce  o  numerze
ewidencyjnym 216 przy ul. Poznańskiej 31 w Jasinie, gmina Swarzędz.

Z  materiałami  sprawy  można  zapoznać  się  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, II piętro, pokój 214, z możliwością wypowiedzenia się oraz
złożenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.

Ponieważ liczba stron  postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art.  49 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom
do wiadomości poprzez zamieszczenie:

– w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu;
www.swarzedz.pl/ BIP/ Informator/ Decyzje Środowiskowe,

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,
– na tablicy ogłoszeń sołectwa Jasin,

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik WPIP Sp. z o.o. Sp.K. Piotr Kruszyński
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń sołectwa Jasin
- BIP

3. a.a
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