
Murów, dnia 25.02. 2021 r. 
Wójt Gminy Murów 
RO. 6220.3.7.2020                                                                                                      

 
Z A W I A D O M I E N I E 

o zakończeniu postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia pt.: ’’Rozbudowa istniejących hal produkcyjno-magazynowych na terenie 
zakładu ,, VITROTERM – MURÓW’’S.A. 46 -030 Murów, ul. Wolności 33 przed wydaniem decyzji 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art 33 ust. 1, art.34 i art. 35 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  (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 247) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejących hal 
produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu ,, VITROTERM – MURÓW’’S. 

a pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Jednocześnie informuję, że decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na 

realizację przedsięwzięcia pt.: ’’Rozbudowa istniejących hal produkcyjno-magazynowych na terenie 

zakładu ,, VITROTERM – MURÓW’’S.A. 46 -030 Murów, ul. Wolności 33  nie zostanie wydana we 

wcześniej przewidzianym terminie do dnia 27.02.2021 r., ponieważ organ zobowiązany jest zapewnić 

stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Przewidziany nowy termin wydania decyzji nie później niż do dnia 10.03.2021 r. 

  
 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się: 
1. Strona internetowa bip Urzędu Gminy w Murowie: http://bip.murow.pl/ 
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie  
3. Tablica informacyjna w miejscowości Murów 
4. a/a 
 
Do wiadomości:  
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu  
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu 
3. Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu 
4. VITROTERM - MURÓW S.A. . Wolności 33, 46 -030 Murów 
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