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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŚWID WIN 

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2052), zwanej dalej Kpa, 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 2389) tekst jednolity zwanej dalej ustawą  ooś, Burmistrz 
Miasta Swidwin, zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie 0: 

1. przekazaniu uzupełnień  wnioskodawcy firmę  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  w odpowiedzi na: 
- wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 24 marca 2022 r., znak SZ.ZZS.1.4360.54.2022.AZ; 
- wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  
Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 25 marca 2022 r., znak WST-
K.422 1.1 0.2022.JC. 

W związku z powyższym na podstawie art. 36 Kpa Burmistrz Miasta Świdwin 
wyznacza nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, tj. w terminie 30 dni od daty 
zebrania całego materiału dowodowego. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętej 
czynności administracyjnej, którego doręczenie staje się  skuteczne z uplywem 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 6 maja 2022 r. 



Art. 10 1 Kpa  Organy administracji publicznej obowiązane są  zapewnić  stronom czynny udział  w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić  im wypowiedzenie się  co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Art. 49 1 Kpa  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach 
organu administracji publicznej może nastąpić  w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego 
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
Art. 49 §2 Kpa  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się  w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się  za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się  przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 


