
                                                          Głuchołazy, 2021-02-05 

 

RR.6220.03.2017/2021.US 

 

     OBWIESZCZENIE 

         BURMISTRZA  GŁUCHOŁAZ 

      o zakończeniu postępowania 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) w związku 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 2020 r., poz. 283 ze zm.) 

Informuję, że postępowanie dowodowe wznowione postanowieniem Burmistrza 

Głuchołaz z dnia  4 lutego 2019 r. znak:  RR.6220.03.2017/2019 w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie 

ciągłości morfologicznej rzeki Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Dzikiej Orlicy” 

obejmującego budowę, przebudowę przepławek lub zastosowania innych rozwiązań, 

udrażniających ciek dla organizmów wodnych na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej od wodowskazu 

w Bardzie do ujścia do rzeki Odry, a także na rzece Białej Głuchołaskiej na odcinku od km 

19,973 do ujścia do rzeki Nysy Kołodziej, zostało zakończone. 

                      W związku z  art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronom 

przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. Zgodnie z art.73 § 1 cytowanej ustawy zainteresowane strony mają prawo 

przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.  

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim  

w Głuchołazach, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 15, pok. nr 5 od 

poniedziałku do piątku w  godz.7-14 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce „Ochrona środowiska”. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 

 
 

 

 
 

 

Otrzymują: 
---------------  

1.Pełnomocnik Damian Zgrabczyński, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPPROWODMEL Sp. z o.o., ul. 

Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 
 

 

Do wiadomości: 
--------------------- 

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław  
2. Strony w formie obwieszczenia. 

3. A/a (RR – M.B.) 


