
Murów, dnia 22.03.2021 r. 

RO.6220.1.2021 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej KPA, zawiadamiam, że w dniu 16.03.2021 r. na 
wniosek Państwa Korneli i Romana Świerc zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa 8 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w miejscowości Kały przy ulicy Oleskiej na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 241 a.m. 1 obręb Kały”. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) wniosek 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia został 
zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych (http://www.bip.murow.pl/). 

Stosownie do postanowień art. 73 §1 KPA zainteresowane strony postępowania mają prawo 
przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Urzędzie Gminy w Murowie. Uwagi należy 
składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z organami 
współdziałającymi: 

• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, 
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu, 
• Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni Opole, 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy 
Murów. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz 
opinii pomocniczych. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Kornelia Świerc  
ul. Kolanowska 1  
46 – 030 Łubniany 

2. Roman Świerc 
ul. Kolanowska 1 
46 -030 Łubniany 

3. a/a 
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