Swarzędz, dnia 15 marca 2021 r.
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Na podstawie art. 10 § 1, w związku z 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 przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego
o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h – wykonaniu studni głębinowej nr 4 dla
spółdzielni rolniczej w Kruszewni.
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, II piętro, pokój 215, z możliwością wypowiedzenia się oraz
złożenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.
Jednocześnie,

na

podstawie

art.

36

§

1

ustawy

Kodeks

postępowania

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania,
że w związku z koniecznością umożliwienia stronom postępowania wglądu do akt przed
wydaniem decyzji, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. do dnia 15 kwietnia
2021 r.
Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo
do wniesienia ponaglenia jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
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Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Ponaglenie musi zawierać
uzasadnienie.
W korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu proszę powołać
się na numer sprawy WOS.6220.1.2.2021.
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.bip.swarzedz.pl/ Informator/ Decyzje Środowiskowe,

–

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,

–

na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kruszewnia.
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
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Kruszewnia
- BIP
3. aa

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 10 655
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