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Nowe Warpno, dnia 18.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), art. 73 ust. 1 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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek (...), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleks zabudowy
mieszkaniowej (12 budynków jednorodzinnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce ewidencyjnej nr 302/2 obręb ewidencyjny Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat
policki”.
Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Nowe
Warpno.
Z dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa
1 , pokój nr 6, tel. 91 312-96-60 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2
w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania,
3. a/a.
Zawiadomienie podlega wywieszeniu na:
1. Tablicy Urzędu Gminy Nowe Warpno, BIP

