
 

 

Wierzbinek, dn. 10.03.2023 r. 

Wójt Gminy Wierzbinek 

OŚiZP.6220.6.2023.TW 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Wierzbinek 

o wydanej decyzji 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździer-

nika 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 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-

stracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 10.03.2023 r., 

na wniosek inwestora Klaudii i Macieja Bartosz, zam. Suchy Las, Osiedle Szafirowe 2D,                  

62-002 Suchy Las wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie  środowiskowych uwa-

runkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji działalności pole-

gającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w miejscowości Morzyczyn, gm. Wierzbi-

nek” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 59, 61/1, 62/5, 62/6 obręb 

Morzyczyn, gmina Wierzbinek i kwalifikowanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów                    

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                  

na środowisko (t. j. Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.). 
 

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych                                

o możliwości zapoznania się z jej treścią. 

Decyzja oraz zgromadzona dokumentacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, 

pokój nr 214, w godz. od 7:30 do 15:30. 

 

Wydana decyzja zawiera pouczenie: 

„Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

(art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA). 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                       

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                     

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna                

i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).” 

 
Sprawę prowadzi: insp. Tomasz Woźniak, tel. 63 2611380 w. 214 

 

Wójt Gminy Wierzbinek 

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1. Klaudia i Maciej Bartosz – WNIOSKODAWCY 

 Pełnomocnik: Monika Szulc 
2. Wszystkie strony postępowania zgodnie 
   z art. 49 kpa (art. 74 ust. 3 ustawy ooś) 

a/a 


