Kaczory, dnia 1 września 2022 r.
GP.6220.2.2022
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 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 z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz
art. 87 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 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Piotra Piosika, zam.
ul. Powstańców Wielkopolskich 29, 64-810 Rzadkowo, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią
Annę Mojzesowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 51 w obrębie Morzewo,
gmina Kaczory.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kaczorach, ul. Pilska 1, 64-810 Kaczory, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu, tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie
urzędu, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 74
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.). Organem właściwym
do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kaczory.
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pile oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, o opinię
dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych opinii.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 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 do wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Kaczorach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kaczorach oraz sołectwa Morzewo, na
okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 ww. ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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