
                                                                                                                     Głogówek, dnia 02.12.2016 r. 

NLROŚ.IV.6220.12.2016 

ZAWIADOMIENIE 

BURMISTRZA GŁOGÓWKA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

 

               Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579.), art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), 

 

zawiadamiam, 

 

że na wniosek z dnia 23.11.2016 r.( data wpływu do Urzędu 15.11.2016 r.), złożony przez Państwo Justynę i 

Marka Jasiulek, zam. Marii Konopnickiej 12 47-200 Kędzierzyn-Koźle zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  

 

„ Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem  socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach 

130/5, 133/5, 145/5 obręb Twardawa” 

 

             Zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji           o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w 

niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia od: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku. 

 

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa,  

polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

            Zgodnie z art. 73 Kpa strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii 

lub odpisów jak również strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt 

sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 

            Na podstawie art. 41 § 1 w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 

obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie 

zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. 

           Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, parter-pokój nr 6 i 7, w 

godzinach pracy urzędu. 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania wg odrębnego załącznika do zawiadomienia. 

Podanie informacji do publicznej wiadomości: 

1.  Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu 

2.  Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głogówku 

 

Sporządziła: 

Grażyna Rosa 

         BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

         /-/ Andrzej Kałamarz 


