
Murów, 23 sierpnia 2021 r. 
 
RO.6220.3.10.2020 
 

 

Zawiadomienie 

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Murów 

zawiadamia strony postępowania 

o wydaniu z urzędu sprostowania oczywistej  omyłki  pisarskiej  w  decyzji nr RO.6220.3.8.2020  
z dnia 10.03.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 
„Rozbudowa istniejących hal produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu ,,VITROTERM – 
MURÓW” S.A. 46 – 030 Murów, ul. Wolności 33” firmie „VITROTERM – MURÓW” S.A. z siedzibą  
w Murowie przy ul. Wolności 33.  
  Z treścią ww. postanowienia i decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym 
uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu oraz opiniami Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Murowie, 
siedziba tymczasowa ul. Lipowa 68 w Zagwiździu, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 800 do 
1700, wtorek, środa, czwartek od 715 do 1515, piątek od 715 do 1415. 
 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni. 

 Od wydanego postanowienia zażalenie  nie  przysługuje. Strona  niezadowolona  z  treści 

postanowienia  może  złożyć  do  Wójta Gminy Murów  wniosek  o ponowne  rozpatrzenie  sprawy,  

który  należy  wnieść  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia niniejszego postanowienia. W trakcie 

biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia  wobec  

organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi  administracji  

publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  prawa  do  wniesienia odwołania decyzja staje się 

ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu. 

Wójt 

/-/ Michał Golenia 

 

Wywieszono na okres od dnia …....................... do dnia ….......................... 

__________________________ 
 podpis i pieczęć osoby potwierdzającej wywieszenie 
 
Zawiadomienie zamieszczono: 
− na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie 
− w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Murów 
− na tablicy informacyjnej w miejscowości Murów 
 


