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Marcinowice, dnia 12.10.2016 r. 

 

RG.6220.03.07.2016 

 

OBWIESZCZENIE  

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), 

 

zawiadamiam strony postępowania 

 

że tut. organ wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz zakończył postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Dar-

VIT Dariusz Konarski, Jagodnik 16E, 58-100 Świdnica, w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  

„wybudowaniu i eksploatacji zakładu przetwórstwa mięs w Marcinowicach”. Inwestycja 

planowana jest do realizacji na działce nr 46, AM-1, obręb 0008 Marcinowice, Gmina 

Marcinowice. 

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie, w tym z opinią 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30.09.2016 r., znak: 

WOOŚ.4240.673.2016.MSK.4 i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Świdnicy, postanowienie nr 147/16, znak: ZNS.620.44.2016 z dnia 16.08.2016 r.  oraz składania 

uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima nr 2, Referat Rolnictwa i 

Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 12 (parter), tel.(74) 8585226, 8585227, 8503496, w 

terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.  

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadamiania stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa 

się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania 

wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów. Wypełniając 

ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że 

wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich udziału w 

każdym stadium postępowania. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 

stronie www.bip.marcinowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń. 
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