
Swarzędz, dnia 10 czerwca 2021 r.

WOS.6220.1.8.2021-21

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

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 2021 r., poz. 735)

zawiadamia się strony postępowania,
że  zostały  zebrane  wystarczające  materiały  przed  wydaniem  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  inwestycji  nr  3-07-18-055-0 
„Swarzędz - magistrala wodociągowa w ul. Wacława z Szamotuł w Gruszczynie”.
Planowane  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  na  działkach  o  numerach  ewidencyjnych: 
21/4, 21/8, 21/83, 21/85, 21/87, 21/7, 21/5, 22/2, 21/9, 21/74, 21/75, 21/84, 21/86, 21/78,  
21/88, 21/80, 21/81, 21/82 obręb Gruszczyn, gmina Swarzędz.

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.

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 Gruszczyn.

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: Kalina Żołądkowska
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Gruszczyn
- BIP

3. aa

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 10 655

Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz, tel. 61 65 12 000, fax 65 12 211, burmistrz@swarzędz.pl, www.swarzedz.pl

http://www.swarzedz.pl/

