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ZA WIADOMIENIE
o wystąpieniu do organów uzgadniających i opiniujących

N a podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 L, poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam,

że w toku postępowania o wydanie decyzj i o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku
inwentarskiego - chlewni wraz z infrastrukturq na działce oznaczonej numerem geod.
35, obręb Babin, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, wojewodziwo wielkopolskie"
z wniosku Pana Sebastiana Kuźniarka, zam. Babin 10, 62-420 Strzałkowo
reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Szablewską TERRA Środowisko
i Rolnictwo ul. Ostrowska 40c, 62-420 Strzałkowo organami biorącymi udział
w dokonaniu niezbędnych opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy oraz
Zarząd Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole. W dniu 15.04.2020 r.
organ wystąpił pismem znak: GPOS.6220.1.2019 o uzgodnienie i zaopiniowanie
warunków realizacji przedsięwzięcia do ww. organów.

Zgodnie z 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 oddzialywania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty IV danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa
się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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