
Pyzdry, dnia 18.09.2012r. 
OCH.6220.4.2012 

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                  

o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących 
 

 Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pstępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwiazku z 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. 
Nr 199 poz.1227 ze zm.) 
 

zawiadamiam 
o wszczęciu w dniu 12.09.2012 r. na wniosek Firmy Budowlano – Usługowej EKO – BUD s.c. 
Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 28 62 -310 Pyzdry, w imieniu której wytąpił pełnomocnik  
Ekolog Sp. z o.o. ul. Mścibora 8 61-062 Poznań postępowania  w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, użytkowaniu mobilnej 
linii do przerobu mas bitumicznych " (działka ewid. Nr  506/3 obręb  Lisewo, gm. Pyzdry). 
 
Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z 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. Nr 199 poz.1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez 
obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. 
 
Zgodnie z art. 64 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. Nr 199 poz.1227 ze zm.) w dniu 14.11.2011r. organ 
prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu                                 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o wydanie opinii, co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej 
wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień jak również 
składanie wniosków i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim  w Pyzdrach, ul. 
Taczanowskiego 1, pokój nr 15 w godzinach urzędowania tj.( poniedziałek 8.00-16.00; wtorek-
piątek 7.15-15.15 ). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd 
Miejski  w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry; ustnie do protokołu w Urzędzie 
Miejskim w Pyzdrach (pokój nr 15); za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
gmina@pyzdry.pl. Organem właściwym do rozpoznania uwag i wniosków jest Burmistrz Pyzdr. 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: na stronie  
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach 
http://www.pyzdry.pl/bip/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach 
i tablicy ogłoszeń w miejscowości Lisewo 
 
 
         Burmistrz Pyzdr 

     /-/Krzysztof Strużyński 


