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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego  (t. j.  Dz. U.  z  2022 r.  poz.  2000  ze  zm.),  Burmistrz  Miasta  i  Gminy
Swarzędz zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające materiały przed wydaniem decyzji,
w  sprawie wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia
pn: „Budowa zespołu  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  lokalami  usługowymi,
miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną
w kwartałach oznaczonych 1MW, 2MW, 1MW/U, 2MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 7MW/U, 8MW/U
oraz  budowa  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  w  zabudowie  wolnostojącej
i bliźniaczej na terenach 2MN i 3MN” w Garbach.

Z  materiałami  sprawy  można  zapoznać  się  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, II piętro, pokój 214, z możliwością wypowiedzenia się oraz
złożenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.

Realizując  obowiązek  określony w art.  79a  Kodeksu postępowania  administracyjnego
informuję, że na dzień wysłania niniejszej informacji nie są wykazane następujące przesłanki
zależne  od  strony  -  wykazanie  zgodności  planowanego  przedsięwzięcia  z  miejscowym
planem  zagospodarowania  przestrzennego,  co  może  skutkować  wydaniem  decyzji
niezgodnej z żądaniem strony.

W terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma - wyznaczonym na wypowiedzenie się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - strona może przedłożyć
dodatkowe  dowody  celem  wykazania  spełnienia  przesłanek  uzasadniających  wydanie
decyzji zgodnej z żądaniem strony.

Możliwość realizacji  ww. uprawnień strona może dokonać w Urzędzie Miasta i  Gminy
w  Swarzędzu  ul.  Poznańska  25,  pokój  214,  w  poniedziałki  w  godz.  08:30  -  15:30,
w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Agrobex Sp. z o.o.

Piotr Przybyłowicz ACE Sp. z o.o.
ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań

2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- tablica ogłoszeń Sołectwa Garby
- tablica ogłoszeń Sołectwa Zalasewo
- BIP

3. aa

Sprawę prowadzi: Paulina Adamska, tel. 61 65 12 403
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