
BURMISTRZ  OPALENICY 

ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 

Opalenica, dnia 23 maja 2019 r.  

GK.6220.8.2019.ES.10  

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 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 2018 r. 

poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam, że organy uzgadniające:  

− Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu, opinią sanitarną  

ON.NS-452-1-25/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r., 

− Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w Poznaniu, postanowieniem  

WOO-I.4220.368.2019.WP.3 z dnia 10 maja 2019 r. 

− Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

postanowieniem PO.RZŚ.4.435.2.2019.MBD z dnia 17 maja 2019 r., 

uzgodniły, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego magazynu cukru” na działkach nr ew. 73/1, 

73/2, 73/5, 73/25, obręb Opalenica, gmina Opalenica, powiat  nowotomyski, województwo 

wielkopolskie. 

Z materiałami sprawy, w tym z ww. uzgodnieniami, można zapoznać się w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój 23, w godzinach 8:00- 15:00 od poniedziałku do piątku.  
 

Jednocześnie, z uwagi na konieczność dokonania analizy zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego 

przedsięwzięcia, przedłuża się termin jej wydania do dnia 25 czerwca 2019 r.  

 

Otrzymują: 

1. Inwestor  

2. Strony zgodnie z art. 49 Kpa 

3. a/a. 

 
 

 

Art. 10. § 1. Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 

 i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Art.  36. Kpa  

§  1.  O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić 

strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia 

ponaglenia. 

Art. 49. Kpa 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; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Art. 74. ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Sprawę prowadzi:  

Ewa Szychta 

tel. 61 4477281 w.24 

e-mail: srodowisko@opalenica.pl 
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