
URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 
78-300 SWIDWIN 
tel. 94 3652011, fax 94 3652283 
e-mail: ratusz@swidwin.pl  

Świdwin, dnia 19 lipca 2022 r. 

KOŚ.6220.4y.2021 .2022.MK 

Zawiadomienie 
o zebranych dowodach i materiałach sprawy 

przed wydaniem decyzji 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. 
Dz. U. 2021 r. poz. 735) w celu zapewnienia stronom pełuego i czynnego udziału w postępowaniu o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia polegającego 
na „Budowa stacji paliw składajqcej się  z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni 
samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzysz qcej" nr działki 9/21 obręb 014 
m. Swidwin, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie 

zawiadamiam 

o możliwości wypowiedzenia się  co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań  w 
terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zapoznać  się  z aktami ,  sprawy oraz zrealizować  ww. uprawnienia strona może 
w siedzibie Urzędu Miasta Swidwin przy Placu Konstytucji 3 Maja 1 w Swidwinie, pokój 12 
w następujących godzinach 730_  13 °. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. 
Nie zajęcie stanowisko w podanym terminie będzie traktowane, jako brak uwag w sprawie. 

Na niniejsze zawiadomienie nie służy zażalenie. 

Z-ca BURMISTRZA MIASTA 

Beata 

Otrzymuia:  

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

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a., 
3. A.a. 

Sporządziła: podinspektor ds. ochrony środowiska Marta Kwit, tel. 94 36 48 045 
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Zawiadomienie 
o zebranych dowodach i materiałach sprawy 

przed wydaniem decyzji 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. 
Dz. U. 2021 r. poz. 735) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia polegającego 
na „Budowa stacji paliw składającej się  z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni 
samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej" nr działki 9/21 obręb 014 
m. Swidwin, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie 

zawiadamiam 

o możliwości wypowiedzenia się  co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań  w 
terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zapoznać  się  z aktami sprawy oraz zrealizować  ww. uprawnienia strona może 
w siedzibie Urzędu Miasta Swidwin przy Placu Konstytucji 3 Maja I w Swidwinie, pokój 12 
w następujących godzinach 730_  13 °. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. 
Nie zajęcie stanowisko w podanym terminie będzie traktowane, jako brak uwag w sprawie. 

Na niniejsze zawiadomienie nie służy zażalenie. 

Z-ca BURMISTRZA MIASTA 

Be 

Otrzymują:  

L Pan Damian Kolek Easy Projeci Pro 
ul. Pniewskiego 7 
60-692 Poznań  

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a., 
3. A.a. 

Sporządziła:  podinspektor ds. ochrony środowiska Marta Kwit, tel. 94 36 48 045 


