
BURMISTRZ KRZEPIC 
 ul.  Częstochowska 13 
42-160 Krzepice 

K. Eliasińska-Pop 

 

Krzepice, dnia 14 lipca 2022 roku 

GKR.6220.0002.2022 

OBWIESZCZENIE 

 
 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej: k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 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 oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą ooś, 

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego 

o wydaniu decyzji znak: GKR. 6220.0002.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na  realizację przedsięwzięcia Polegającego na na budowie zakładu do produkcji granulowanego 

nawozu wapiennego na działce nr ew. 3003/39 obręb 0001 w miejscowości Krzepice. 

W związku z powyższym informuję, iż  z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać 

się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, w godzinach urzę-

dowania. 

 Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwo-

ławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, skła-

dając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dorę-

czenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się osta-

teczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). 

 Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem 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 ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się art. 49 Kpa. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krzepice.pl, 

na stronie Urzędu Miejskiego w Krzepicach: www.krzepice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach. 

  Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

Data publicznego ogłoszenia: 14 lipca 2022 roku 

                                                                                                                     

         Burmistrz Krzepic 

          Krystian Kotynia 

  


