
 

Burmistrz Miasta i Gminy  

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

        Syców, dnia 14 marca 2023 r.   

Znak sprawy: GOS.6220.19.2022 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZNIE 

o wydaniu decyzji  

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku 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 (t. j. Dz.U.  

z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”  

 

zawiadamiam strony postępowania 

  
o wydanej w dniu 14 marca 2023 r. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Syców znak: 

GOS.6220.19.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu 

budynków handlowo – usługowych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, 

parkingami i drogami wewnętrznymi”, planowanego do realizacji na dz. nr 12/15 i 12/23 AM-33 

obręb Syców, gm. Syców.  

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.10.2022 r. (data wpływu:  

20.10.2022 r.), znak: WR.ZZŚ.2.435.236.2022.AS (podtrzymana pismem z dnia 08.12.2022 r.), 

postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: 

WOOŚ.4220.726.2022.WM.5 z dnia 14.02.2023 r. są do wglądu w Wydziale Gospodarki Odpadami  

i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Syców przy ul. Mickiewicza 1 w Sycowie w godzinach 

urzędowania (tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:30-16:30). Zapoznanie  

z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem 

prowadzącym postępowanie (e-mail: w.dryka@sycow.pl, tel. 62 785 51 27) w celu ustalenia czasu, 

miejsca i sposobu udostępnienia akt, 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-obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców bip.sycow.pl oraz wywieszone  

na 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 

o wydaniu decyzji zostało  

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

w dniu 14 marca 2023 r.    

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a., 

2. A/a. 

Do wiadomości: 

1. Pełnomocnik inwestora – Smart Park Żerański 1 Spółka Komandytowa, ul. Poznańska 87, 63-400 

Ostrów Wielkopolski – imię, nazwisko i adres wg rozdzielnika 
Sporządził: Inspektor Wojciech Dryka,  tel. (062) 785 51 27 


