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KOŚ.6220.2b.2021 .AS 

ZAWIADOMIENIE 

BURMISTRZA MIASTA ŚW1DWIN 

owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej Kpa, zawiadamiam 

o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Miejskiej Świdwin, PL Konstytucji 3 Maja 1, 
78-300 Świdwin, reprezentowanej przez Panią  Magdalenę  Karluk CIVIL PLAN Biuro 
Projektowe z dnia 29 czerwca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30 czerwca 2021 r.) 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie „Budowa drogi gminnej nr 300042Z, ul Boczna i Wiejska 
w Świdwinie" działka nr 29,30, 16 obręb 006 m. Świdwin, działka nr I obręb 010 m. 
Świdwin. 

Z dokumentacją  sprawy, można się  zapoznać  w Urzędzie Miasta Świdwin 
przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
pok. nr  12 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 13.00. 

Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i związane 
z tym obostrzenia sanitarne, preferowany jest kontakt elektroniczny i telefoniczny. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają  obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swego 
adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Ponadto zawiadamia się  strony postępowania, że kolejne obwieszczenia o podjętych przez tut. 
organ czynnościach w przedmiotowej sprawie, publikowane będą  wyłącznie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdwin, pod adresem: http://www.swidwin.biuleiyn.net. 

Otrzymuia:  

Z lip. BURMISTRZA MIASTI 
Zastępca Burmistrza 
•Q 	c,eL" eata Octepa 

   

1) Pani Magdalena Karluk CIVIL PLAN Biuro Projektowe, ul. Wojska Polskiego 59c/14, 
72-200 Nowogard 

2) Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa 
3) a/a. 

Sporządziłą:Ągnieszka Szczupacka, podinspektor ds. ochrony środowiska 


