
Trzcianka, 11 lutego 2015 r.

ROL.6220.3.2015.JK

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

       Na podstawie art. 49, art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.  U. z 2013 r.,  poz.  267) zawiadamia się,  że  w dniu 30 stycznia 2015 r.
wszczęto na wniosek:

Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka działającego
przez pełnomocnika Panią Justynę Markowicz zam. ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z
przepompownią  ścieków  w  m.  Wrząca  i  Biała,  gmina  Trzcianka,  na  działkach  o  nr
ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329,
7330/1 i  7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjynych 548 i  1071/1 obręb
Biała,

      Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają
prawo  brać  czynny  udział  w  każdym  stadium  postępowania  oraz  w  terminie  7  dni  od  daty
wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się całością akt, zadawać pytania, a także składać
dowody  i  wyjaśnienia  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,  ul.  Sikorskiego  7,
64-980 Trzcianka, pok. nr 1.
W  przypadku  zmiany  właściciela  lub  osób  władających  terenem  objętym  postępowaniem,  na
adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia o tym fakcie organu administracji,

Otrzymują:
1.Pani Justyna Markowicz, ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka
2.Tablica  ogłoszeń  w miejscowosci  Biała,  gm.  Trzcianka  (art.  74  ust.  3  ustawy z  dnia  3  października  2008 r.  o
udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
3.Tablica ogłoszeń w miejscowości  Wrząca,  gm. Trzcianka (art.  74 ust.  3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o
udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze. zm.)
4.a/a.


