
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 05 maja 2021r. 

 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4  oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735), zwanej dalej ustawą 

„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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą 

„ooś” zawiadamiam o podjęciu postępowania - na wniosek SOLIDARIS SP.Z O.O. Dzielawy 

ul Kolejowa 23, 47-260 Polska Cerekiew, NIP: 749-19-45-480, Regon 532410513 w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:  

„Zbieranie odpadów – punkt skupu złomu”  
Zgodnie z przedłożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko, wnioskodawca ubiega się 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu uzyskania zezwolenia na 

zbieranie odpadów. 

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeksu postępowania 

administracyjnego, strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania 

administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość 

wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w 

terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przepisy art. 35 § 5 i art.  

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Zgromadzone w 

przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, 

pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu. 

 

 Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 

74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Polska Cerekiew i 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew i sołectwa Dzielawy. 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 

dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia- obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

 
 

 


