
Radłów, dnia 31.12.2020r. 

IZPŚ.6220.7.2020 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wycofaniu wniosku 

 
 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256, z późniejszymi zmianami, dalej k.p.a.),w 

związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronne, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018r. poz.2081 ze zm. dalej ustawa ooś) 

 

zawiadamiam strony postępowania 

 

 że w dniu 20.07.2020 roku do tutejszego organu wpłynął wniosek Pełnomocnika 

Gminy Radłów – Pana Romana Wewiór reprezentującego firmę Nadzór, Projektowanie 

i Wykonawstwo Robót Drogowo -Mostowych Roman Wewiór, 46 – 300 Olesno ul. 

Wrzosowa 14 o wycofanie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć polegających na:   

„Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 

242”. 

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z 

art.74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów, 46 – 331 Radłów, ul. Oleska 3, tablicy ogłoszeń sołectwa 

Biskupice, Radłów i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów – 

www.bip.radlow.pl. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „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”. 

 Nie zajęcie stanowiska uznaje się jako wyrażenie zgody na wycofanie wniosku 

Pełnomocnika Gminy Radłów – Pana Romana Wewiór reprezentującego firmę Nadzór, 

Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo -Mostowych Roman Wewiór, 46 – 300 

Olesno ul. Wrzosowa 14 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizacje przedsięwzięć polegających na: „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O 

Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”. 

  

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 

2. a/a 

 

 

 

 

 

http://www.bip.radlow.pl/

