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Obwieszczenie 

 

                 Na podstawie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1049 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 

zawiadamiam, iż w związku z tym, że liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie Gospodarstwa Rolnego do chowu 

cieląt i młodych byczków wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 211/8 oraz 214, w obrębie ewidencyjnym Mszczyczyn, gmina Dolsk, powiat śremski, 

województwo wielkopolskie, przekracza 10, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 

administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia poprzez: 

• udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Dolsk – http://www.bip.dolsk.pl; 

• ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie – 

w gablocie UMiG Dolsk; 

• ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego 

przedsięwzięcia – na tablicy ogłoszeń w miejscowości Mszczyczyn przy pomocy sołtysa sołectwa 

Mszczyczyn. 

 

             Na podstawie art. 36 , w związku z art. 35 § 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam 

o niemożliwości załatwienia ww. sprawy w ustawowym terminie. 

            Przyczyną zaistniałej zwłoki jest udział społeczeństwa w postępowaniu  przez okres 30 dni tj. 

od 06. 09.2022 r. do 05.10.2022 r.   

            Zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy  do dnia 16.11.2022 r. 

                                                                                                    

 
 

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                             BURMISTRZ  

                                                                                                                MIASTA I GMINY DOLSK  
                                                                                        /-/ mgr BARBARA WIERZBIŃSKA  

 

http://www.dolsk.pl/

