
 Kluczbork, dnia 25 września 2018r. 
OŚ.6220.9.2018.AW 
 

Obwieszczenie 
Burmistrza Miasta Kluczborka 

o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257  
z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ust. 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 
 
wydaniu, na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) w dniu 25 września 2018r., po rozpatrzeniu 
wniosku firmy Polkomtel Spółka z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa reprezentowanej 
przez pełnomocnika Panią Adrianę Puławską-Szczecinę DIGICOS S.A., ul. Krasińskiego 29, 40-019 
Katowice z dnia 26 kwietnia 2018r. (wraz z jego uzupełnieniem – data wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Kluczborku dnia 6 czerwca 2018r.), decyzji Nr OŚ.6220.9.2018.AW o umorzeniu postępowania 
w sprawie wydania 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. 

Na powyższą decyzję, na podstawie art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego służy stronom odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19a, za moim pośrednictwem w 
terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie 
odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art.130 §1 i 2 Kpa). 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa). 

 Z treścią wydanej decyzji Strony mogą się zapoznać 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 
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia. 
 Publiczne udostępnienie niniejszego Obwieszczenia następuje z dniem 25 września 2018r. 
 
                                                                                                               
                                                                                                                BURMISTRZ 
                                                                                                     /-/ mgr inż. Jarosław Kielar                                                                                           
                                                                                                 
 
 
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 
 


