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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś

zawiadamiam,

że na wniosek TERRA Środowisko i Rolnictwo Anna Szablewska ul. Ostrowska 40c, 62-420
Strzałkowo - pełnomocnika p. Sebastiana Kuźniarka zam. Babin 10, 62-420 Strzałkowo
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku inwentarskiego -
chlewni wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 35 obręb Babin, gm. Strzałkowo, powiat
słupecki.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie
można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 16 w godz. 730_1530

•

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Strzałkowo ..:.-:tąpiłdo Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego W Słupcy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnsg.; :; ody Polskie, Zarząd
Zlewni w Kole o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na
środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. 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.

Zgodnie z art. 41 § l k.p.a. w troku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 20 stron postępowania administracyjnego,
w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze zawiadomienie zostaje podane do
publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
Strzałkowo, Urzędu Gminy Słupca, w Sołectwach w sąsiedztwie planowanej inwestycji, na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo: strzalkowo.samorzady.pl
i Urzędu Gminy Słupca.

Wójt Gminy Strzałkowo
I-I Dariusz Grzywiński
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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamia się,

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku inwentarskiego - chlewni
wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 35 obręb Babin, gm. Strzałkowo, powiat słupecki,
na wniosek TERRA Środowisko i Rolnictwo Anna Szablewska ul. Ostrowska 40c, 62-420
Strzałkowo - pełnomocnika p. Sebastiana Kuźniarka zam. Babin 10, 62-420 Strzałkowo, nie
może zostać zakończone w terminie określonym wart. 35 k.p.a ze względu na wezwanie
Wnioskodawcy do przedłożenia uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko oraz skomplikowany charakter sprawy. Rozstrzygnięcie w sprawie planuje się
wydać w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 37 KPA stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy
Strzałkowo.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 20 stron postępowania
administracyjnego, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis
art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze zawiadomienie zostaje
podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu
Gminy Strzałkowo, Urzędu Gminy Słupca, w Sołectwach vw sąsiedztwie planowanej
inwestycji, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo:
strzalkowo.samorzady.pl i Urzędu Gminy Słupca.

Wójt Gminy Strzałkowo
I-I Dariusz Grzywiński


