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 Radłów, dnia 21 lutego 2023 r. 

IZPŚ.6220.1.2023                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

 Na podstawie art. 10 § 1 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 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 ocenach 

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

zawiadamiam strony postępowania, 

że na wniosek z dnia 21.02.2023 r. złożony przez Inwestora Pana Marcina  

Kurpiela – osoba fizyczna, zmieniono nazwę przedsięwzięcia   

z: „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” 

na: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek 

magazynowo–produkcyjny (produkcja peletu) oraz rozbudowa o budynek hali, wykonanie 

fundamentu i zadaszenia (wiaty) dla urządzenia do produkcji peletu w miejscowości Wichrów, 

gmina Radłów”, 

w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Należy mieć przy tym na względzie, że powyższa zmiana nie będzie miała 

wpływu na istotne cechy przedsięwzięcia a także nie będzie mieć wpływu na oddziaływanie 

procedowanej inwestycji na środowisko. 

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.  

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 21 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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