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OBWIESZCZENIE 

 

 
                   Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej „k. p. a.”, 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 

z późn. zm.) zwaną dalej jako „ooś”,  

Wójt Gminy Nędza   

zawiadamia 

 

 o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 

3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu) w Siedliskach” planowanego do 

realizacji w obrębie działek ewidencyjnych: 558, 567, 568, 571, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588 obręb 0007 

Siedliska, Gmina Kuźnia Raciborska, wszczęte na wniosek P.P.U.H. ASA Laura Motyka –Gola , ul. M. Reja 70A, 

44-240 Żory, przekazany do tut. organu przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie  z Postanowieniem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.OSW/41.9/246/2020/7039/KS z dnia 

23.06.2020r.   

              

              W związku z powyższym, informuje się strony postępowania  zgodnie z art.10 § 1 i 73 §1 k. p. a. o 

możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a 

przed wydaniem decyzji o możliwości  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań.  

              Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się 

art. 49 k. p. a.  Zgodnie zaś z art. 49 k. p. a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 

administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego 

ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

               Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz elektronicznie na 

adres ug@nedza.pl . Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Nędza. 

 

 

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Nędzy, Urzędu 

Miejskiego w Kuźni Raciborskiej i w Sołectwie Siedliska oraz na stronach internetowych wymienionych urzędów w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w……………………………………………………………………… 

w dniach: od………………………………..do………………………………. 

mailto:ug@nedza.pl
http://www.nedza.pl/
http://www.bip.nedza.pl/
mailto:ug@nedza.pl

