URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH
Pyzdry, dnia 31.03.2021r.
OCH.6220.12.2020
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku 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 (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.)
zawiadamiam
że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowa obiektów do tuczu brojlera kurzego na działce o nr. ewid. gr. 511 obręb
Grądy Dolne, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.” z wniosku Modern
Farm Sp.z.o.o. Dąbrówka 4a, 98-285 Dąbrówka zostało postanowieniem nr OCH.6220.12.2020 z dnia
31.03.2021 r. zawieszone na wniosek Inwestora.
Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie
Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, pokój nr 16 w godzinach urzędowania tj. (poniedziałek
8.00-16.00; wtorek-piątek 7.15-15.15).
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. 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 (tj. Dz. U. z 2021
r., poz. 247 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.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach oraz na tablicy informacyjnej w sołectwie Dolne
Grądy.
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