Baranów, dnia 03.08.2011r.
OŚ.7031.2.2011
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 33 w związku z art. 21 ust. 1 i ust.
2 pkt 27 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
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Wójt Gminy Baranów
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 12 lipca 2011 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rykach z siedzibą: 08-500 Ryki, ul. Słowackiego 5, uzupełniony w dniu 01.08.2011r.,
reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Marka Flasińskiego
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów.
Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) organem właściwym do wydania zezwolenia
będącego przedmiotem wniosku jest Wójt Gminy Baranów.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji publicznej
zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Jednocześnie strony, ich przedstawiciele oraz pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji państwowej o każdej zmianie adresu.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i
wnioski dotyczące postępowania w terminie 21 od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w
siedzibie Urzędu Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, pok. Nr 13 w godz. 8.00 do 15.00.
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