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Pyzdry, dn. 10.06.2021 r. 

IR.DR.6220.6.2021 

ZAWIADOMIENIE 

Burmistrza Pyzdr 

o wszczęciu postępowania 

 

 Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 

oraz art. 29-32 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  (t.j. Dz. U.  z  2021 r., poz. 247 ze zm.), na wniosek Pana Janusza 

Gołębia złożony w dniu 01.06.2021 r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na inwentarski 

zlokalizowanego na działce nr 198/3 w obrębie miejscowości Pietrzyków Kolonia, gmina Pyzdry”. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest Burmistrz Pyzdr. 

Zawiadamiam również, że organ prowadzący postępowanie w dniu 10.06.2021 r.  

wystąpił 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  (t.j. Dz. U.  z  2021r., poz. 247 ze zm.) do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego we Wrześni oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Kole – organów opiniujących – o uzgodnienie warunków realizacji wyżej 

wymienionego przedsięwzięcia. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu ww. opinii. 

Informuję również o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 5 

K.p.a. do czynnego udziału w każdym etapie postępowania. 

Strony mogą zatem zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, przy ul. Taczanowskiego 1, pok. nr 116, 

w godz. urzędowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

http://www.pyzdry.pl/
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UZASADNIENIE 

Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego następuje w celu 

wydania dla ww. inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza 

prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

 

 

 

 

 

     

       Burmistrz Pyzdr 

 /-/ Przemysław Dębski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony wg rozdzielnika 

2. Inwestor 

3. a/a 

Do wiadomości: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

3.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole 
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