
                                                                                                               Murów, dnia 22.03.2021 r. 
RO.6220.1.2.2021 

OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 oraz ust. 3a pkt.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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz 
art. 10 § 1, art. 35 § 5 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej KPA, zawiadamiam, że na 
wniosek Pani Korneli i Pana Romana Świerc, ul. Kolanowska 1; 46-024 Łubniany z dnia 16.03.2021 r. 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa 8 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z garażami w miejscowości Kały przy ul. Opolskiej na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 241 a.m. 1, obręb Kały”. 

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1, KPA 
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie informuję o możliwości składania 
przez zainteresowanych w terminie do 22.04.2021 r. uwag do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,                     
z którą można się zapoznać w Urzędzie Gminy Murów w Zagwiździu (tymczasowa siedziba) 
ul. Lipowa 68 w godzinach pracy tut. Urzędu (tj. pon. 8.00 – 17.00, wt. – czw. 7.15 – 15.15, pt. 7.15 – 
14.15). Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Murów. 

Zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1,2 i 3 ustawy z 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. 247) decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z organami 
współdziałającymi: 
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, 
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu 
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Murów. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 
organu.  

Niniejsze obwieszczenie 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 Kały 
 
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. Pani Kornelia Świerc, ul. Kolanowska 1, 46 – 024 Łubniany 
5. Pan Roman Świerc, ul. Kolanowska 1, 46 – 024 Łubniany 
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