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ZAWIADOMIENIE

Na  podstawie  art.  61  §  1  i  §  4  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek firmy

OBROL Kulczyński Sp. j., reprezentowanej przez Pana Rafała Słotkowskiego, z dnia 30 listopada

2021 r. (data wpływu do urzędu: 2 grudnia 2021 r.)

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

na  przetwarzaniu  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  (biodegradowalnych),

przeznaczonych do procesów przetwarzania i odzysku dla projektu pt: Kompostowanie odpadów

biodegradowalnych,  na terenie działki  o numerze ewidencyjnym 67/26 obręb Rabowice,  gmina

Swarzędz.

Informuje  się  również,  że  wystąpiono  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska

w Poznaniu  i  Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej  Wód Polskich  w Poznaniu

z prośbą  o  uzgodnienie  warunków  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  oraz

do Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Poznaniu  i Marszałka  Wojeództwa

Wielkopolskiego z prośbą o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

W  każdym  stadium  postępowania  stronie  przysługuje  prawo  przeglądu  akt  sprawy  oraz

sporządzania z nich notatek i odpisów. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale

Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, Swarzedz, II piętro,

pokój 214, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 8.30 – 15.30; wtorek – piątek 8.00 – 15.00.

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:
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– 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 ogłoszń Sołectwa Rabowice

– w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kleszczewo.

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 OBROL Kulczyński Sp. j.

Pan Rafał Słotkowski
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Rabowice
- BIP
- w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kleszczewo

3. aa

Sprawę prowadzi: Paulina Adamska tel. 61 65 12 403
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