
       Kluczbork, dnia 19 stycznia 2015r. 
 
OŚ.6220.28.2014.AW 
 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 

 
o wszczęciu postępowania  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 
267 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. 
zm.)   

 
z a w i a d a m i a m 
strony postępowania 

 
że podstawie art. 61 §1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 
267 z późn. zm.) w dniu 19 stycznia 2015r. na wniosek firmy P.V. PREFABET Kluczbork 
S.A., ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork, z dnia 19 grudnia 2014r. (data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku 29 grudnia 2014r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie agregatu produkcyjnego McCracken PH24 o moduł 
transportowy wyrobów i podajnik pierścieni w hali produkcyjnej „Żelbety” na terenie firmy 
P.V. REFABET Kluczbork S.A., na działce nr 4/5 k.m. 12 w Kluczborku. 

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do 
wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona 
może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy 
uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125.   

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
  
 
 
                                                                                                                            B U R M I S T R Z 
                                                                                                   mgr inż. Jarosław Kielar 
                                                                                         
 
                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                  
Zamieszczono: 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
3. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia 
5. a/a                    


