URZĄD MIEJSKI
w Kuźni Raciborskiej

Kuźnia Raciborska, 2021-01-19

ul. Słowackiego 4
47 – 420 KUŹNIA RACIBORSKA

OŚ.6220.18.2020
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z
2020r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ) zwanej dalej „k.p.a.”,

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,
że dnia 15.01.2021r. na wniosek Pana Piotra Renke, reprezentującego firmę BAUREN Sp. z o.o. Sp. K. z
siedzibą w Rybniku, przy ul. Świerklańskiej 12, pełnomocnika inwestora: Odlewni „RAFAMET” Sp. z o.o., z siedzibą
w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1. została wydana decyzja OŚ.6220.18.2020 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn .: „Przebudowa i rozbudowa instalacji wentylacji technologicznej wraz
z budową zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji c.o. i elektrycznej w halach produkcyjnych
Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., planowanego do realizacji w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, na terenie
działek o numerze geodezyjnym 947/25, 947/28, 947/30 obręb Kuźnia Raciborska.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach, opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w
Gliwicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu) można zapoznać się w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.

POUCZENIE
Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po
zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 k.p.a.). Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej
w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1a k.p.a.).
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 (art. 73 § 2 k.p.a.).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 k.p.a.).
W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. (art. 41 §
2 k.p.a).
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 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 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu oraz elektronicznie na adres poczta@kuzniaraciborska.pl. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się
niniejszego obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu
administracji i w terminie 14 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie,
składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 16, w godzinach
pracy urzędu
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kuźnia Raciborska, w
Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz na stronach internetowych urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w BIP
w dniach: od 20.01.2021 r. do 03.02.2021 r.

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
Zastępca Burmistrza
Miasta Kuźnia Raciborska

