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OBWIESZCZENIE
o wydaniu zawiadomienia w sprawie wyznaczenia terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Śmigla zawiadamia strony poprzez obwieszczenie
o wydanym 01 czerwca 2020 roku zawiadomieniu, którego treść podaję poniżej:

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak
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ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Śmigla działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Inwestor Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o ul. Harcmistrza
Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel, w którego imieniu działa pełnomocnik Jacek Gwizdek
ul. Kadecka 23, 63-900 Rawicz, dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie rurociągu
wody surowej z ujęcia w Starym Bojanowie do SUW w Robaczynie.
wyznacza:
stronom trzydniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Wyznaczony termin liczy się od następnego dnia po dniu doręczenia niniejszego
zawiadomienia.
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, pokój
13. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza
10 na podstawie art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
i art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym
zawiadomieniu poprzez obwieszczenie.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia
o wydanym zawiadomieniu.
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Otrzymują:
I. Strony postępowania:
1. Jacek Gwizdek
ul. Kadecka 23, 63-900 Rawicz
2. Strony postępowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 k.p.a
3. A/a

Sprawę prowadzi: Edyta Grygier
pokój nr 13
tel:655186918
e-mail: egrygier@smigiel.pl

