Kaczory, dnia 25 sierpnia 2022 r.
GP.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. z 2022 r.
poz.
1029,
z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
zawiadamia strony postępowania
o

o

o

o zakończeniu postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek Electric-Cars Anna
Kończak, z siedzibą w Morzewie przy ul. Długiej 51, reprezentowanej przez pełnomocnika
Pana Pana Sławomira Urbaniaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu
pojazdów na działce o numerze ewidencyjnym 34 w obrębie Krzewina;
o wydaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak
ON-NS.9011.6.10.2021 z dnia 07.07.2021 r. w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz postanowień Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Bydgoszczy znak BD.RZŚ.4360.23.2021.KZ z dnia 18.10.2021 r. i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4220.134.2021.WB.7 z dnia 12.01.2022 r.,
uzgadniających realizację przedsięwzięcia i określających warunki jego realizacji, oraz o
możliwości zapoznania z tymi dokumentami i pozostałą dokumentacją sprawy, w tym
uzupełnieniami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
o możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie
przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaczorach, ul. Pilska 1, 64-810
Kaczory, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego
obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym
do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz
Miasta
i Gminy Kaczory.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w
Kaczorach, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kaczorach oraz sołectwa
Krzewina, na okres 14 dni.
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