
        
Kluczbork, dnia 24 marca 2015r. 

 
OŚ.6220.28.2014.AW 

 
 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 

 
o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 
na rozbudowie agregatu produkcyjnego McCracken PH24 o moduł transportowy 

wyrobów i podajnik pier ścieni w hali produkcyjnej „ śelbety” na terenie firmy P.V. 
REFABET Kluczbork S.A., na działce nr 4/5 k.m. 12 w Kluczborku. 

 
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 
267) 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  

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

 
Ŝe na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013r. poz. 267) w dniu 24 marca 2015r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
rozbudowie agregatu produkcyjnego McCracken PH24 o moduł transportowy wyrobów i podajnik 
pierścieni w hali produkcyjnej „śelbety” na terenie firmy P.V. REFABET Kluczbork S.A., na działce 
nr 4/5 k.m. 12 w Kluczborku. 

Na niniejszą decyzję, na podstawie art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) słuŜy stronom odwołanie 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19a, za moim 
pośrednictwem w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z treścią decyzji 
Strony mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w 
Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125. 

Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2013r. poz. 267) zawiadomienie uwaŜa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia. 
 
                                                                                                
 
                                                                                                             Burmistrz  
                                                                                                  mgr inŜ. Jarosław Kielar 
 
 
 
Zamieszczono: 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
1. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia 
5. a/a                    


