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RIG 6220.01.2014.SM

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2013, poz. 267 ), oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j Dz. U. 2013 poz.1235) zawiadamia, że na wniosek z dnia 3 czerwca 2014 r., firmy Technika
Sp. z o.o., z/s ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na
przetwarzaniu odpadów poprzez odzysk odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami
w rekultywacji składowiska położonego w m. Brzozogaj , gm. Kłecko , działka nr 42, obręb Brzozogaj.
Inwestycja będzie realizowana na działce o nr ewidencyjnym 42 –0,88 ha, w tym teren przeznaczony pod
przedsięwzięcie -0,4 ha.
W związku z powyższym informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postepowania wynikających
z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Jednocześnie informuję o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy

Kłecko, ul. Dworcowa 14, pok. nr 8, piętro I, w godz. pracy urzędu (tj. pon 8ºº- 16ºº, wt.-pt.7ºº -15ºº) .
Zgodnie z art. 64 i 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j Dz. U. 2013 poz.1235) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia i opinii z następującymi organami:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz
uzgodnień.
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