
       Kluczbork, dnia 26 lipca 2018r. 
 
OŚ.6220.9.2018.AW 
 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 

 
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 
1257 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 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 2017r., poz. 1405 z późn. 
zm.) 

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

 
1. przesłaniu, w związku z  pismem Nr GL.ZZO.3.435.103.1.2018.DB z dnia 26 czerwca 

2018r., do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd 
Zlewni w Opolu, złożonego w dniu 19 lipca 2018r. uzupełnienia wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie stacji bazowej POLKOMTEL Sp. z o.o. BT_24000_Kluczbork, w skład której 
wchodzi maszt rurowy wraz z antenami, szafami i urządzeniami nadawczo-odbiorczymi 
i przyłączem energetycznym, na działce nr 29/13 k.m. 6, zlokalizowanej w Kluczborku 
przy ul. Sybiraków 8, 

2. przesłaniu, na podstawie art. 7 i 77 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) 
wymienionego w pkt 1 uzupełnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kluczborku 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. 

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125.   

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
  Publiczne udostępnienie niniejszego Obwieszczenia następuje z dniem 26 lipca 2018r. 
 
 
                                                                                                          Z up. BURMISTRZA 
                                                                                                       /-/ mgr Roman Kamiński 
                                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                                                  
 
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                   
Zamieszczono: 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
3. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia 
5. a/a        


