
 

Grodków, 04 stycznia  2012 r. 

GK. III 6220.1.2011.MD 

O B W I E S Z C Z E N I E 

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 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego w kopalni kruszywa naturalnego „KOPICE 2” w granicach 
złoŜa „Kopice 2”.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Zakład WielobranŜowy „HEDAR”, Henryk ŁoŜyński, ul. Hutnicza 3, 
43-170 Łaziska Górne.   

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w kaŜdym stadium 
postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, 
dowodów i zgłoszonych Ŝądań oraz wypowiedzieć na ich temat w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, 
ul. Warszawska 29, 49 – 200 Grodków, pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 700 do 1500                         
(w poniedziałki od 730 do 1530). 

Uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy moŜna składać w miejscu wyŜej wskazanym w terminie 21 dni. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego w kopalni kruszywa naturalnego            
„KOPICE 2” w granicach złoŜa „Kopice 2” jest Burmistrz Grodkowa, po uzgodnieniu raportu oddziaływania na 
środowisko dla w/w przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. 

W powyŜszym postępowaniu nie jest przeprowadzane postępowanie transgraniczne.   

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów  załatwiania sprawy nie wlicza się 
terminów przewidywanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub  z przyczyn niezaleŜnych od organu.  

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenia na: 

• stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie  
http://gmina.grodkow.sisco.info/,  

• tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie, 

• tablicy ogłoszeń w sołectwie Kopice. 

 

 

 

 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uwaŜa się za dokonane po upływie czternastu 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 


