
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE 

                        Świebodzice, 21 lutego 2022 roku 
 

 

GNZ.6220.2.2021.MZ 

 

OBWIESZCZENIE 

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez organ opiniujący 

 

 

 Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                     

z 2021 poz. 735 z późn.zm.) i 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 ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn.zm.),  

 

zawiadamiam strony postępowania, 

 

że nw. organy wyznaczyły nowy termin uzgodnienia dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zakład przetwa-

rzania gruzu – Świebodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym 565, obręb Pełcznica 1                                 

w Świebodzicach”  
• pismem znak: WOOŚ.4221.202.2021.SD.1 z dnia 26 stycznia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu – określił termin 31 marca 2022 roku, 

• pismem znak: WR.RZŚ.4360.4.2022.AK. z dnia 4 lutego 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu– określił termin 40 dni od momentu otrzymania 

uzupełnienia braków w przedstawionym raporcie.  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, 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 oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.) 

oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) – zawiadomienie 

zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1 i na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Zgodnie z art. 49 (Dz. U. z 2021 r. poz. 

735 z późn.zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
     

 

          Z up. Burmistrza Miasta  

          Z-ca Burmistrza Miasta  

             Tobiasz Wysoczański  

 

 
 

 

 

 
 Informuję, że:  
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora 

dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) w sprawie przyjmowania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: http://bip.swiebodzice.pl, 

w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 
 

 
 

 
 

 
 

 
  


