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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania   

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) a także art. 73 

ust. 1 oraz 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 ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś)  

zawiadamiam strony postępowania,  

że na wniosek złożony w dniu 7 lutego 2023 r. przez Pana Marcina Kurpiela – osoba fizyczna, 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynków gospodarczych na budynek magazynowo–produkcyjny 

(produkcja peletu) oraz budowa hali, wykonanie fundamentu i zadaszenia (wiaty) dla 

urządzenia do produkcji peletu w miejscowości Wichrów, gmina Radłów”. 

Wobec powyższego informuję 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 przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 

Radłów przy ul. Oleskiej 3,46-331 Radłów, w godzinach pracy Urzędu.  

Przedmiotowa inwestycja w myśl zapisów § 3 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 

wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień. Organem administracji 

właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Radłów. 

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa 

zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z 

art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania 

oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 



W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 

z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje 

zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów  

www.bip.radlow.pl a także w sposób zwyczajowo przyjęty, tzn. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu 

oraz w rejonie lokalizacji inwestycji.  

W myśl art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone 

po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

 

Zawiadomienie - obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej  w dniu 15 lutego 2023r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Pan Marcin Kurpiel – osoba fizyczna  

2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 

3. a/a 
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