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Gniezno, dnia 29 kwietnia 2019 r. 
UG. OŚR. 6236.1.2019 
 

Zawiadomienie 
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. 

U. 2018r., poz. 2096/ oraz w związku z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach / Dz. U. 2019r., 
poz. 701/, 

 
zawiadamiam 

 
          że wszczyna się w dniu 29 kwietnia 2019 roku z urzędu postępowanie administracyjne  
w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 
magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13 położona  
w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno.  
 W związku z powyższym wzywa się Państwa do złożenia wyjaśnienia lub przedłożenia dowodów,  
z których wynikałoby lub na podstawie, których organ administracyjny mógłby jednoznacznie stwierdzić kto 
jest posiadaczem odpadów. 
 Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniezno oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Gniezno.  

 Informuję, że zgodnie z art. 10 §1 Kpa w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się  
z aktami sprawy oraz wypowiedzieć, co do przeprowadzonych czynności dowodowych.  
 Przedmiotowe wyjaśnienia lub dowody można złożyć w Urzędzie Gminy Gniezno (pokój nr 9) lub 
przedstawić je podczas oględzin, które przeprowadzone zostaną na ww. nieruchomości. 
  Jednocześnie na podstawie art. 79 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania 
administracyjnego /Dz. U. 2018r., poz. 2096/, zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019 roku, o godz. 10.00 
na działce nr 13 w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno zostanie przeprowadzona wizja lokalna,  
w związku z obowiązkiem usunięcia z ww. działki znajdujących się tam odpadów.  
W myśl art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brania udziału w przeprowadzaniu dowodu, może zadawać pytania 
świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań   
2. a/a (sprawę prowadzi Rafał Skweres/Magdalena Buchwald– tel. 61 424 57 66) 

 
Do wiadomości: 
 

1. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Spółka z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 41, 62-241 Żydowo 
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