
Wręczyca Wielka, dnia 17 maja 2022 r. 

KOR.6220.11.2021.12 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

 o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze 

zm.), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2022 r. Wójt Gminy Wręczyca Wielka 

wydał postanowienie znak: KOR.6220.11.2021.11 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu 

i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne w mobilnej instalacji na działkach  

nr ewid. 692/2 i 693/2 obręb Szarlejka, gmina Wręczyca Wielka, z uwagi na przedłożenie przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie. 

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka przy  

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, pok. nr 23, w godzinach jego urzędowania w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, 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, stosuje 

się przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w BIP 

oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. Zawiadomienie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 

          

 

 

 
Obwieszczenie  

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej  

w dniu 17 maja 2022 r.  
 
Otrzymują:  

1. Pełnomocnik Inwestora – Szymon Skowronek Eko-energo Projekt Sp. z o.o. ul. Okulickiego 42/44 lok. 7, 42-218 Częstochowa 

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


