
                                                                                     Nowe Miasto, 20 października 2015 r. 

 
ITI. 6220.5.2015.EG 

Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO 
 

o udzieleniu odpowiedzi na pismo 
 

 
           Zawiadamiam, że tut. organ pismem Nr ITI.6220.5.2015.EG z dnia 20 października 

2015 roku udzielił odpowiedzi na pismo z dnia 15 października 2015 roku (data wpływu do 

Urzędu -16.10.2015r) złożone przez Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Społeczności 

Lokalnych i Ochrony oraz Odtwarzania Środowiska Naturalnego Rzekotka  w związku z 

toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Alma Viento Sp. z o.o. z dnia 8 

maja 2015 roku  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej waz z 

infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wyrzyki 

numerem 94/1, gmina Świercze sprzeciwiające się lokalizacji elektrowni wiatrowej. 

 
Z treścią pisma i materiałami dotyczącymi powyższej sprawy zapoznać się można w 
Urzędzie Gminy w Nowym Mieście. 
 
Stosownie do przepisu art. 7 – 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2013 r. poz.267 z póżn.zm.) organ administracji 
obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania 
administracyjnego i umożliwić zapoznanie z materiałami sprawy. 
 

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron 
uprzejmie przypominam, że art. 10 § 1 Kpa jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem 
stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

Zachęcam więc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od dnia 
publikacji obwieszczenia i przybycie w tym celu do siedziby Urzędu Gminy w Nowym Mieście 
w godz. Od 800- 1600 ,pokój  nr 16 I piętro. 
 
W związku z tym, iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity- Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.) organ prowadzący 
postępowanie w sprawie dokonuje zawiadomień w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2013 r. poz.267 z póżn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu Gminy w Nowym Mieście: bip.nowemiasto.win.pl, Urzędu Gminy 
Świercze:www.swiercze.biuletyn.net,  wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowy Mieście i Urzędu Gminy Świercze 
oraz u Sołtysów Sołectw:  Wyrzyki i Klukowo gmina Świercze. 
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