Świebodzice, dnia 17 maja 2022 roku
GNZ.6220.2.2021.MZ
OBWIESZCZENIE
dla stron postepowania o zamiarze zakończenia postepowania oraz zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego
i czynnego udziału w postepowaniu wszczętym na wniosek Zuko Piotr Koba z siedzibą przy
ul. Granicznej 133, 54-530 Wrocław, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mateusza
Cuske działającego na rzecz Firmy ECO-Progres Mateusz Cuske z siedzibą we Wrocławiu
(50-233), ul. Kręta 21/21, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn: „Zakład przetwarzania gruzu – Świebodzice na terenie działki
o numerze ewidencyjnym 565, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”.
Burmistrz Miasta Świebodzice zawiadamia strony postepowania:
➢ o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie
w związku z zebraniem wszystkich dowodów i materiałów niezbędnych do
wydania decyzji
➢ o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji.
W ciągu 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z
dokumentacją sprawy w tym z uzyskanymi opiniami w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Rynek 1,
w godzinach pracy Urzędu (pon. – pt., w godz. 8.00 - 15.00), po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym (tel. 74 666 98 15). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podano do publicznej wiadomości w dniu 19.05.2022 r. poprzez zamieszczenie niniejszego
obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach – Rynek 1 oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach na stronie internetowej
Otrzymują:
1. Strony poprzez obwieszczenie
2. a/a
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2. a/a
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