Margonin, dnia 26 lipca 2021 roku
WGN.OS.6220.18.17.2020.2021.MN

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Na podstawie:
- art. 79 ust. 1, art 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami),
- art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami),
obwieszczam,
że
zostało
zakończone
postępowanie
administracyjne
wszczęte
na
wniosek
z dnia 5 listopada 2020 roku (data wpływu do UMIG Margonin – 11 grudnia 2020 roku)
Grupa sp z o.o. BroMargo WYLĘGARNIA spółka komandytowa, Margońska Wieś 42a,
64-830 Margonin w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Adam Dymek w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn. „budowa zakładu wylęgu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą”,
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1127/7 i 1127/19 obręb miasto Margonin.
W związku z powyższym w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, pokój nr 14, w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy w w/w sprawie oraz wnieść ewentualnie uwagi, zastrzeżenia
i wnioski.
Ponadto informuję, że ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się również
na stronie internetowej www.bip.margonin.pl, uwagi do sprawy można złożyć pod adresem poczty
internetowej – adres email: sekretariat@margonin.pl

Otrzymują:
1. Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin
o tablica ogłoszeń
o strona internetowa www.bip.margonin.pl,
2. a/a
Do wiadomości::
1. Adam Dymek - pełnomocnik
ODUM zakład Usługowy s.c., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież
Adnotacja urzędowa:

podpis, pieczęć osoby odpowiedzialnej
za publikację Obwieszczenia

Obwieszczenie opublikowano, dnia ...... lipca 2021 roku
Obwieszczenie zdjęto, dnia ....... sierpnia 2021 roku
..............................................................................
Sprawę prowadzi:
Marek Nowaczewski
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
tel. (067) 35 41 345, marek.nowaczewski@margonin.pl

