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                                                           OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ 

            
                 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych   

                              uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   

 
   Na  podstawie art.73 ust.1 i 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) oraz  
art. 10 §1 i art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. 
zm.)) zawiadamiam, że na wniosek Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław w 
imieniu którego występuje Pan Damian Zgrabczyński projektant Biura Projektów Wodnych Melioracji 
i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań zostało 
w dniu 16.03.2020r. wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  p.n. „Projekt budowlany i projekt 

wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Białej Głuchołaskiej na 

całej długości” dla zakresu od km 3+779 do km 19+973 , które jest wymienione w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko ( Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ) w §3 ust. 1 pkt. 69. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego 
obwieszczenia zgodnie  z  art.  73 §1  kodeksu  postępowania  administracyjnego  zainteresowane 
strony maja prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy  w 
Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  przy ul. Rynek 15, 
pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godz.8-14.  
 
                                                                      Pouczenie 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym 
adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny.  
 
 
 
 
Otrzymują:  
1.Pan Damian Zgrabczyński 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji 
Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 
60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 1 
 
Do wiadomości:   
1.Burmistrz Nysy  
   ul. Kolejowa 15  
  48-300 Nysa 
2.Inwestor. 
3.Strony w formie obwieszczenia. 
4.A/a (RR-M.B.) 
  


