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KOŚ.6220.4d.202 1 .AS 

ZAWIADOMIENIE 

BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWD4 

o wszczęciu 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 Firmy FERROPLAST Z.E.D. Rybiccy Spółka Jawna, 
z siedzibą  w Swidwinek 29A, 78-300 Swidwin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana 
Damiana Kołek Easy Project Pro z siedzibą  przy ul. Pniewskiego 7, 60-692 Poznań, z dnia 
8 lipca 2021 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowa stacji paliw składajqcej się  z pawilonu 
handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz 
infrastruktury towarzyszqcej" nr działki 9/21 obręb 014 m. Swidwin, powiat świdwiński, 
województwo zachodniopomorskie 

Z dokumentacją  sprawy, można się  zapoznać  w Urzędzie Miasta Swidwin 
przy PI. 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: /mp:/Iwwwswidwin.biulelyn.net. 

Otrzymuia:  

1) Pan Damian Kołek Easy Project Pro 
ul. Pniewskiego 7 
60-692 Poznań  

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

Sporzadzita:  
Agnieszka Szczupacka 
podinspektor ds. ochrony środowiska 


