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OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIROSŁAWCA 

z dnia 04 listopada 2022 r. 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) 

oraz art. 73 ust. 1 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 2022 r. poz. 1029) zawiadamia                 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                                   

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi pożarowej nr 

8 w Leśnictwie Mirosławiec”. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został złożony przez Pełnomocnika 

Nadleśnictwa Mirosławiec z siedzibą przy ul. Wolności 30, 78-650 Mirosławiec – Pana 

Janusza Raczyńskiego w dniu 21 października 2022 r.  

Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), 

właścicielom działek, jak również Stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do 

czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.  

Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 

37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 

1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400                  

w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym 

czasie strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

 

 
Z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza  

 

 

 

 

 
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w BIP UM Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Wierzchowo, w BIP Urzędu Gminy Wierzchowo w dniu 04 listopada 2022 r.  
 

 
 
Czas znajdowania się obwieszczenia w ……………………………………………………………………  
                                                                         (miejsce) 

      od 04 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r. 

…………………………………………..…………………… 
                                (podpis) 
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