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Wijewo, dnia 12 listopada 2021 r.
BRŚ.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 104, art. 109 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735) Wójt Gminy Wijewo
zawiadamia że w dniu 10 listopada 2021 r. została wydana decyzja znak: BRŚ.6220.3.2021
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu i metali
kolorowych na działce oznaczonej nr ewid. 856/2 w miejscowości Wijewo, gmina Wijewo”.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron w postępowaniu przekracza 10, zgodnie
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i art. 74 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o wszelkich czynnościach
w przedmiotowej sprawie strony powiadamiane będą za pomocą obwieszczeń zamieszczanych
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Wijewo i tablicy ogłoszeń w miejscowości Wijewo.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.)
stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania
administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek
i odpisów.
Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Wijewo tj. do dnia 13.12.2021 r. (włącznie).
Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wijewo, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo, tablicach ogłoszeń na
terenie miejscowości Wijewo.
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