BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Zdzieszowice, dnia 17.02.2020 r.

OŚ.6220.4.2019.AK
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
Burmistrz Zdzieszowic, na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
zawiadamia strony postępowania
iż zgodnie z pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu brak jest podstaw prawnych do
żądania wyłączenia Burmistrza Zdzieszowic od załatwienia sprawy związanej z wydania na wniosek
inwestora EmiTel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa złożony w dniu 08.10.2019 r.
(uzupełniony w dniu 31.10.2019 r.) reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Olszewskiego, ul. Leśna
34B/4, 81-549 Gdynia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa wieży
telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą
KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708 planowanego w miejscowości Zdzieszowice, gmina
Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 1436/1.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kodeksu
postępowania administracyjnego: organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330
Zdzieszowice;
• ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
srodowisko0zdzieszowice.pl
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w
Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34, pokój nr
B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:
1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na tablicy ogłoszeń w „Starej Części Miasta” w Zdzieszowicach,
3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl.

