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Marcinowice, dnia 14.12.2016 r. 

 

 

RG.6220.04.01.2016 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 

  Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 

49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.), 

 

zawiadamiam, 

 

  że na wniosek złożony przez: TRANSPIACH KOPALNIA KRUSZYWA W.,S. 

PIOTROWSCY sp.j., Zachowice, ul. Pisakowa 2, 55-080 Kąty Wrocławskie, z dnia 07.12.2016 

r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie granic złoża 

granitu „Gola Świdnicka” i poszerzeniem granic eksploatacji”, planowanej do realizacji na 

działkach nr 300, 304, 307, 306, 305, 290, 288, 287/2, 286, 226/2, 226/3, 232, 221/13, 221/8, 221/7, 

221/6,  221/5, 220/2, 221/16, 221/3, 220/4  AM-1, obręb 0003 Gola Świdnicka oraz działki 239/3, 

8/3, 7/2, 7/1, 6, 5, 4  AM-1, obręb 0013 Szczepanów. Gmina Marcinowice. 

  Zgodnie z art. 35 § 5 kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych 

od organu. 

  Ponadto, zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 

pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 

swojego adresu; zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma 

pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

  Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 
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stronie www.marcinowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice w 

miejscowościach Gola Świdnicka, Szczepanów.   

  Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 

kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości zapoznania się z 

dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu 

Marcinowice, ul. J.Tuwima nr 2, pok. nr 12, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego 

zawiadomienia - obwieszczenia.  

  Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadamiania stron przez obwieszczenie, 

doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1. TRANSPIACH KOPALNIA KRUSZYWA, W.,S. PIOTROWSCY sp.j.,  

Zachowice, ul. Piaskowa 2, 55-080 Kąty Wrocławskie 
2.  Strony postępowania przez obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa 
3. RG aa 
 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
 

 
Podano do publicznej wiadomości poprzez: 
1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice, 
2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Gola Świdnicka, Szczepanów,  
3. umieszczenie na stronie www.marcinowice.pl 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 
Ryszard Porębski 
tel. 74 850 34 96 
 

 

 

http://www.marcinowice.pl/

