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Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. 26 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.)

zawiadamiam

że wszczyna się w dniu 06 kwietnia 2021 r. z urzędu postępowanie 
administracyjne w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do 
ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie działką nr 433/26 w obr. ewid. Ustronie Morskie w gm. Ustronie Morskie.

W związku z powyższym wzywa się Pana do złożenia wyjaśnienia lub 
przedłożenia dowodów z których wynikałoby lub na podstawie, których organ 
administracyjny mógłby jednoznacznie stwierdzić kto jest posiadaczem odpadów.

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 25 ustawy z dnia 3 
października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. z 
2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustronie Morskie 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa w każdym stadium 
postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do 
przeprowadzonych czynności dowodowych.

Przedmiotowe wyjaśnienia lub dowody można składać w Urzędzie Gminy 
Ustronie Morskie (pokój nr 5) lub przedstawić je podczas oględzin, które przeprowadzone 
zostaną na w/w nieruchomości.

Jednocześnie na podstawie art. 79 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2020 r., poz. 256), zawiadamiam, 
że w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 na działce nr 433/26 w obr. ewid. Ustronie 
Morskie w gm. Ustronie Morskie zostanie przeprowadzona wizja lokalna, w związku z 
obowiązkiem usunięcia z w/w działki znajdujących się tam odpadów ziemnych.

W myśl art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brania udziału w przeprowadzaniu 
dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.
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