
Zawiadomienie – Obwieszczenie  

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu 

(0,9246 ha) działki 369 położonej w Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha” 

Burmistrz  Głuchołaz działając na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego  w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 66 i art. 68 
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  zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek firmy Marmur 
Sławniowice Sp. z o.o. 48-340 Sławniowice 103 w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

„Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu (0,9246 ha) działki 369 położonej w 

Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha” 

wydane zostało postanowienie z dnia 31.07.2020 r. znak: RR.6220.05.2020.GR o nałożeniu 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym raportu 
oddziaływania na środowisko. 

Na wydane postanowienie  przysługuje zażalenie 

Zainteresowani i strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz 
dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Wydziale Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy parter, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być 
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez 
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego 
ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po 
upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Głuchołazy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Głuchołazach  http://bip.glucholazy.pl . 

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w BIP oraz na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  w dniu 05.08.2020 r. 

Otrzymują: 

Marmur Sławniowice Sp. z o.o. 

Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego 

 


