WÓJT GMINY GOMUNICE
NR KS.6220.6.2021.3

Gomunice, 14 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zwanej dalej: „k.p.a.”) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 31 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 9 czerwca 2021 r. Pani Małgorzaty Magier, EKO LAB Consulting Sp. z
o.o. z siedzibą na ul. Kościuszki 6/209, 97-500 Radomsko zostało wszczęte postępowanie w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
,, Punkcie do zbierania odpadów innych iż niebezpieczne oraz do magazynowania odpadów
innych niż niebezpieczne”” planowanego do realizacji na działce nr: 724/7 obręb Kolonia Kletnia
gmina Gomunice.
Zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną w odległości 100 m od granicy terenu objętego
planowanym przedsięwzięciem tj. od działki 724/7 obręb Kolonia Kletnia gmina Gomunice znajdują
się działki o nr. ewid:
724/15, 724/13, 724/14, 724/12 ( strona północna ),
386, 700, 709, 464 ( strona południowa ),
373, 374, 375/2, 376, 377, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465 ( strona wschodnia ),
724, 369, 368, 708, 707, 460, 706, 705, 704, 367, 366 ( strona zachodnia )
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Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10
k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy
Gomunice przy ul. Armii Krajowej 30, w pokoju 205, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00
do 14.30.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu;
zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o
udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do
publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice bip.gomunice.pl. oraz wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Gomunice
Paweł Olejniczak

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania zostało
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Gomunice w dniu 14 czerwca 2021 r.

Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gomunice,
3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Kletnia,
4. a/a
Id: 79FC35B6-6F4C-4261-AC37-E5C362942874. Podpisany

Strona 2

