
  

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przekracza 20,stosuje się  przepis art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
Art. 49 ustawy Kpa. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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Burmistrz Głubczyc  
48-100 Głubczyce 
ul. Niepodległości 14  
 
KI.6220.5.19.2019.AF                                                           Głubczyce, dnia 12 grudnia 2019  r.  
 
 

OBWIESZC ZEN IE  
 
Burmistrz Głubczyc na podstawie art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081  z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ w związku z art. 49  oraz art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz  
art. 4 ust. 2 ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) 
 

z a w i a d a m i a  s t r o n y  p o s t ę p o w a n i a ,  
 

 
że dniu 5 listopada 2019 r. waz z pismem z dnia 5.11.2019 r. znak ECP/U/06/2019  
wnioskodawca przedłożył  do tutejszego Urzędu raport oddziaływania na środowisko  pn.  
„Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie silosowego magazynu zbóż 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą  w miejscowości Gołuszowice” - opracowany  przez ECOPLAN 
Ryszard Kowalczyk,  pod kierownictwem Sławomira Mroczko, w październiku 2019 r.  
 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 8.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 
8.04.2019 r.) uzupełniony  pismem z dnia 3.06.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.06.2019 r.) 
pełnomocnika Pana Ryszarda Kowalczyk z firmy ECOPLAN Ryszard Kowalczyk ul. Szpitalna 
3/9, 45-010 Opole, reprezentującego Pana  Grzegorza Kobeluch z Przedsiębiorstwa Usługowo – 
Handlowego „Agrocomplex” Grzegorz Kobeluch siedzibą w Gołuszowicach 180B, 48-100 
Głubczyce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn. „Budowa silosowego magazynu zbóż wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w Gołuszowicach, na 
działkach o nr ewidencyjnych 498 i 497/1 – obręb Gołuszowice.  

 
Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ od dnia 12.12.2019 r. rozpoczęła się  procedura udziału 
społeczeństwa i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  
w przedmiotowym powyższym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.   
Stosownie do art. 77 ust. 1 ww. ustawy wniosek (i jego uzupełnienie)  wraz z „ Raportem ...”  został 
skierowany do: 

� Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo z dnia 12.12.2019 r. znak 
KI.6220.5.20.2019.AF), 

�  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach  (pismo z dnia 
12.12.2019 r. znak KI.6220.5.21.2019.AF) 

�  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach (pismo z dnia 12.12.2019 r. znak KI.6220.5.22.2019.AF)  
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w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Wobec powyższego rozstrzygnięcie 
sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.  
 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy OOŚ dane o wniosku i jego 
uzupełnieniu, raporcie pn. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie 
silosowego magazynu zbóż wraz z towarzyszącą infrastrukturą  w miejscowości Gołuszowice”, zostały 
zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym przez Wydział 
Komunalno - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach, w formie elektronicznej i jest 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego 
w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl.  
 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 oraz art.  73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2096 z późn.zm. )- zwaną dalej 
Kpa  osoby, którym przysługuje status strony mają prawo  do  czynnego udziału w każdym jego 
stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy m.in. z powyższym „Raportem ...”, w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 15 -I piętro w godzinach od 
730 - 1700 w poniedziałek , 730 - 1530 od wtorku do czwartku, 730 - 1400 w piątek,  w którym dostępny 
jest również powyższy wykaz.  

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz   za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej po uwierzytelnieniu kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub profilem zaufanym na adres: 
- Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48 -100 Głubczyce, 
- e-mail: um@glubczyce.pl, 
- elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /al1q337jj2/SkrytkaESP.  
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głubczyc.  
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym 
wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach : www.bip.glubczyce.pl, przez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro i przed tut. urzędem, na tablicach  
ogłoszeń w miejscowości Głubczyce, Gołuszowice, Nowe Gołuszowice oraz w miejscu planowanej inwestycji 
Gołuszowice 180B.  
 
Doręczenie ww. obwieszczenia stronom zgodnie z art. 49 ustawy Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego obwieszczenia o jego wydaniu.  
 
 
Obwieszczenie wywieszono w dniu 12.12.2019 r.  
 
 
 

Z up. Burmistrza  
Naczelnik Wydziału 
Jarosław Horodecki 

 


