
Podstawa prawna:  
Art. 10 § 1 ustawy Kpa  -Organy administracji publicznej obowiązane są 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.  
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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OBWIESZCZENIE  
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach  
 

Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) - zwaną dalej Kpa  
oraz 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm) - zwanej dalej ustawą  ooś 

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

o zakończeniu postępowania i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału 
dowodowego w prowadzonym postępowaniu  w sprawie wniosku z dnia 24.06.2019 r. (data 
wpływu do tut. Urzędu 24.06.2019 r.) uzupełnionego pismem z dnia 24.07.2019 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 23.07.2019 r.) wraz z uzupełnieniami karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 
29.08.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.08.2019 r.), z dnia 17.09.2019 r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 20.09.2019 r.) Pana Józefa Jurkiewicz oraz Pani Alicji Zalewskiej z Gospodarstwa 
Rolnego w Gołuszowicach z siedzibą w Gołuszowicach 56, w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika 
na nawóz RSM o pojemności 1569 m3 w miejscowości Głubczyce”,  na działce o nr 
ewidencyjnym 692/23 – obręb Głubczyce. 
 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy Kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia 
się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 ustawy Kpa informuję, że  z materiałami 
dowodowymi powyższej sprawy m. in.: 

− postanowieniem Burmistrza Głubczyc z dnia 3.12.2019 r.  znak KI.6220.10.33.2019.AF  
o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko;  

− z opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach pismo z dnia 
Głubczycach 9.08.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.08.2019 r.), znak 
NZ.4315.11.2019.MB oraz pismo z dnia 5.11.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 
15.11.2019 r.), znak NZ.4315.19.2019.MB;  

− opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismo  z dnia 16.08.2019 r. 
(data wpływu do tut. Urzędu 16.08.2019 r.), znak WOOŚ.4220.240.2019.AW oraz pismo  
z dnia 29.10.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.10.2019 r.), znak 
WOOŚ.4220.240.2019.AW/BB.2 ; 

− opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach pismo z dnia 31.08.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 
22.08.2019 r.), znak GL.ZZŚ.1.435.168.2019.TM oraz  pismo z dnia 5.11.2019 r. (data 
wpływu do tut. Urzędu 22.11.2019 r.), znak GL.ZZŚ.1.435.168.2019.TM  

strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Komunalno - Inwestycyjnego 
Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14, pokój  nr 15, I piętro,   
w godzinach od 730 - 1700 w poniedziałek , 730 - 1530 od wtorku do czwartku, 730 - 1400  

w piątek, w terminie 7 dni od dnia publicznego doręczenia. 
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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, kolumnach ogłoszeń, słupach oświetleniowych w miejscowości Głubczyce oraz w miejscu planowanej 
inwestycji Głubczyce ul. Krnowska 2. 
 
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.  
 

Z up. Burmistrza  
Naczelnik Wydziału 
Jarosław Horodecki  

 
Obwieszczenie wywieszono w dniu 20.12.2019 r.  


