
 Kluczbork, dnia 16 lipca  2015 r. 
 
OŚ.6220.7.2015.BS 
 
 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 

 
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego 

 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 

267 z późn. zm.)  w związku 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 2013r. poz. 1235 z późn. 
zm.)   

 
z a w i a d a m i a m 
strony postępowania 

            Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., 
poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, Ŝe w dniu 16 lipca  2015r. zakończone zostało 
postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sulickiego, 
Ispol - projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. 91-231 Łódź, ul. 
Ratajska 14/18, z dnia 5 marca 2015r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji linii 
elektroenergetycznej 110 KV Kluczbork-Praszka, realizowanego na działkach ew.1/2 w obręb 
Kluczbork Miasto gm. Kluczbork, 146/7 i 143/1 w obrębie Kujakowice Dolne gm. Kluczbork, 
224 w obrębie Kujakowice Górne gm. Kluczbork, 72/2,81,82 w obrębie Biadacz gm. 
Kluczbork, 180/5 180/6,131, 147/12 w obrębie Budzów gm. Gorzów Śląski, 303 w obrębie 
Gorzów Śląski gm. Gorzów Śląski, 299/1 w obrębie Miasto Praszka gm. Praszka” 

Strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub 
odpisów jak równieŜ strona moŜe Ŝądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub 
wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione waŜnym 
interesem strony przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego 
zawiadomienia. 

Równocześnie informuję, Ŝe akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w 
Referacie Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 
1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125. 

Jednocześnie informuj ę, Ŝe zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie uwaŜa się za 
dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
  

Z up. Burmistrza 
mgr Andrzej Nowak 
Zastępca Burmistrza 

                                                                                       
Zamieszczono: 
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
3. Miejsce planowanego przedsięwzięcia 
4. a/a                   


