
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie Kluczbork, dnia 5 kwietnia 2022r.

OS.6220.16.2021.AW

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
o zakończeniu postępowania dowodowego

<:

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., póz.
2373 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Kluczborka
zawiadamia strony postępowania

że zakończone zostało postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek firmy P.H.U.P.
„LECHMOT" Leszek Kureczko, 46-200 Ligota Górna 28, reprezentowanej przez Pana Jakuba
Smakulskiego Ekolog Sp. z o.o., ul. Swiętowidzka 6/4,61-058 Poznań z dnia 9 września 2021r.
wraz z uzupełnieniem z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany decyzji Burmistrza
Miasta Kluczborka Nr OS.6220.1.2015.AW z dnia 10 stycznia 2019r. o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących
budynków warsztatowych na Stację Demontażu Pojazdów, zlokalizowanej na dz.ew. nr 248/4
k.m. 2 w miejscowości Ligota Górna 28, gmina Kluczbork.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania:
o wydaniu w dniu 18 listopada 2021 r. pozytywnej opinii sanitarnej przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku Nr NZ.9022.4.46.2021.MCh dla
planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz pisma Nr NZ.9022.4..2021.MCh z dnia
23 grudnia 2021 r. o podtrzymaniu wydanej opinii.
o wydaniu w dniu 9 lutego 2022r. postanowienia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Nr GL.RZS.4360.68.2021.KWK.2 uzgadniającego warunki realizacji dla planowanego
przedsięwzięcia.

- o wydaniu w dniu 3 O grudnia 2021 r. postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu Nr WOOS.4221.88.2021.AK.2 uzgadniającego warunki w zakresie
ochrony środowiska dla zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka Nr
OS.6220.1.2015.AW z dnia 10 stycznia 2019r. o środowiskowych uwamnkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków
warsztatowych na Stację Demontażu Pojazdów, zlokalizowanej na dz.ew. nr 248/4 k.m. 2
w miejscowości Ligota Górna 28, gmina Kluczbork.

W celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego
przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną
uwzględnione warunki nałożone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.



Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo
do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona
może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy
uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Zainteresowane strony mają również możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji
w terminie 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art.
49 §2 ustawy Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, pokój nr 125, od poniedziałku
do piątku, w godzinach pracy urzędu, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr
telefonu 77/4181481 wew. 228.

Uwasi i wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka l,
46-200 Kluczbork), za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone
w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych, za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej
(e-mail), zgodnie z zapisami art. 63 §1 ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dm
od ogłoszenia niniejszeeo obwieszczenia
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