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Obwieszczenie WOJTA GMINY NO WE MIASTO 

o wydaniu decyzii 0 umorzeniu postepowania administracyjne wszczetego z wniosku Alma Viento Sp. 

z 0.0. z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzii 0 srodowiskowych uwarunkowaniach na 

realizacje przedsiewziecia polegajgcego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturg 

towarzyszgca na dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Wyrzyki numerem 94/1, gmina Swiercze 

Zawiadamiam, ze tut. organ decyzjq Nr ITI.6220.5.2015.2018.EG z dnia 3 grudnia 
2018 roku umorzyt post~powanie administracyjne wszcz~te z wniosku_Alma Viento Sp. z 0.0. 

z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach na 
realizacj~ przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z 
infrastrukturq towarzyszqcq na dziatce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Wyrzyki 
numerem 94/1, gmina Swiercze. 

Z tresciq decyzji i materiatami dotyczqcymi powyzszej sprawy zapoznac sif; mozna w 
Urz~dzie Gminy w Nowym Miescie. 

Stosownie do przepisu art. 7 - 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity - Dz .U. 2018 r. poz.2096) organ administracji obowiqzany 
jest zapewnic stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania administracyjnego i 
umozliwic zapoznanie z materiatami sprawy. 

Wypetniajqc ustawowy obowiqzek nalezytego i wyczerpujqcego informowania stron 
uprzejmie przypominam, ze art . 10 § 1 Kpa jest jednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem 
stron z racji ich czynnego udziatu w kazdym stadium post~powania. 

Zach~cam wi~c do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od dnia 
publikacji obwieszczenia i przybycie w tym celu do siedziby Urz~du Gminy w Nowym Miescie 
w godz. Od 800_ 1600 ,pok6j nr 16 I pi~tro. 

W zwi'lzku z tym, ii: w powyzszej sprawie /iczba stron przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 
pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie , udzia/e spo/eczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko srodowisko (Ieksl jedno/ily Oz. U. z 2018 r. poz. 2081) organ prowadz'lcy 
post~powanie w sprawie dokonuje zawiadomien w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administracyjnego(leksl jednolily - Oz .U. 2018 r. poz.2096) - niniejsze obwieszczenie zostalo zamieszczone na stronie 
Biu/etynu Informacji Publicznej: Urz~du Gminy w Nowym Miescie: bip.nowemiasto.win.pl, Urz~du Gminy 
Swiercze:www.swiercze.biuletyn.net, wywieszone na tab/icy ogloszen Urz~du Gminy w Nowy Miescie i Urz~du Gminy Swiercze 
oraz u Soltys6w Salectw: Wyrzyki i Klukowo gmina Swiercze w publicznie dost~pnym wykazie danych 0 dokumentach 
zawieraj'lcych informacje 0 srodowisku i jego ochronie 
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