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OBWIESZCZENIE 

 

 
                   Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, Wójt Gminy Nędza zawiadamia  

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

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Turze” na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia 

Raciborska. Wniosek został przekazany przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do tut. organu zgodnie z 

Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.OSW/41.9/246/2021/7151/BL z 

dnia 28.05.2021r. wyznaczającym Wójta Gminy Nędza do załatwienia przedmiotowej sprawy. 

             Jednocześnie informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie 

materiałem dowodowym: wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia, uzyskanymi opiniami organów 

opiniujących ( Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w 

Gliwicach). W związku z powyższym informuję, że po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia obwieszczenia, uznaje 

się, że strony postępowania zostały  zawiadomione o  czynności organu  administracji i informuję, że w terminie 

7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie ,  składania ewentualnych  

wniosków i zastrzeżeń, po tym czasie zostanie wydana  decyzja.  

Strony mogą zapoznawać się  z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Urzędem 

Gminy w Nędzy, w godzinach pracy Urzędu Gminy , ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza - tel. 32 6660460, 

326660484. 

 

                            Zgodnie 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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 

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

art. 49 Kpa.  Zgodnie zaś z art. 49 Kpa, 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.  

 

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

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

Informacji Publicznej. 

 

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

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