Burmistrz Miasta i Gminy
Syców
56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1, Tel./Fax.(062) 785-51-00, 785-51-04, Adres e – mail: burmistrz@sycow.pl

Syców, dnia 10.01.2022 r.
Znak sprawy: GOS.6220.34.2021

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., dalej
ustawa ooś), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów
o wydajności 400 kg/h na działce nr 13/3 obręb Syców w m. Syców, gmina Syców”,
zawiadamiam strony postępowania, że
w dniu 10.01.2022 r. wydano postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej Towarzystwo
na rzecz Ziemi z siedzibą: ul. Leszczyńska 7, Oświęcim 32-600, do udziału na prawach strony w ww.
postępowaniu administracyjnym. Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Odpadami
i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Syców, w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek, środa,
czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:30-16:30). W związku z ogłoszeniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu
odwołania tego stanu, zapoznanie z ich treścią będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie
z pracownikiem prowadzącym postepowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia
akt (e-mail: w.dryka@sycow.pl, tel. 62 785 51 27), z powołaniem się na znak niniejszego
zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców bip.sycow.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Syców.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania
po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Zawiadomienie - obwieszczenie
zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 10 stycznia 2022 r.

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. A/a.
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik inwestora – EMKA S.A., ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyradów – imię, nazwisko i adres
wg rozdzielnika
Sporządził: Inspektor W. Dryka, tel. (062) 785 51 27

