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         Krzepice, dn. 18 lutego 2022 roku 

GKR.6220.0002.2022 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania 

  

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 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 (t.j. Dz.U. z 2021 

r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania na wniosek FLORA Waldemar 

Dębowski, Dębie 12, 42-110 Popów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do 

produkcji granulowanego nawozu wapiennego na działce nr ew. 3003/39, obręb 0001 w 

miejscowości Krzepice. 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 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 tut. Organ wystąpił do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu 

wymagane. W tej samej sprawie wystąpiono również zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 1b i 

1c w/w ustawy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Powyższe opinie dołączone zostaną do akt sprawy. 

Jednocześnie Burmistrz Krzepic, działając na podst. art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 2021 roku 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamia strony 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, że tut. Organ o decyzjach i innych czynnościach w 

przedmiotowej sprawie będzie zawiadamiał strony postępowania administracyjnego poprzez 

obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krzepice.pl. 

 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 
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oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. 

zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 

nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 

przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne 

publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pokój nr 11 w godzinach: 7.30-15.30 można się 

zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia. 

 

Otrzymują: 

1. FLORA Waldemar Dębowski, Dębie 12, 42-110 Popów 

2. Strony postępowania administracyjnego wg odrębnego wykazu. 

3. a/a K. Eliasińska – Pop 

 

         Burmistrz Krzepic 

          Krystian Kotynia 


