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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz.U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam, że w postępowaniu 

administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania istniejących hal przemysłowych nr III÷V 

zlokalizowanych na zabudowie przemysłowej w Rytwianach, ich przebudowa  

i rozbudowa oraz budowa zbiorników magazynowych,  pod wymogi montażu ,,Instalacji 

prażenia gipsu syntetycznego wraz z montażem prażarki dla nowej innowacyjnej 

technologii wytwarzania i magazynowania gipsu syntetycznego wg technologii  

,,Ellgips’’ na części działki o numerze  ewidencyjnym 1987 w Rytwianach’’, na wniosek  

Elpologistyka Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec za pośrednictwem pełnomocnika Pana 

Jerzego Zielińskiego, zostały zgromadzone dokumenty  wystarczające  do  wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi 

sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rytwiany, , ul. Staszowska 15,  Referat 

Inwestycji Infrastruktury i Środowiska , pok.30 w dni robocze  w godz. od 8:00 do 15:30  

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia. 

Po upływie wyżej określonego terminu sprawa będzie rozpatrywana w oparciu                                      

o zgromadzoną dokumentację sprawy. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 

ust. 3 ustawy OOŚ (Dz.U. z 2021 r. poz. 247ze zm.) oraz art. 49 KPA – zawiadomienie - 

obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Rytwiany: www.rytwiany.bip.jur.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Rytwiany oraz  w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicach ogłoszeń  

w miejscowości Szczeka. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po 

upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma. 
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Otrzymują: 

 
1.Strony postępowania przez obwieszczenie  zgodnie z art. 49 KPA 

2.Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocnika   

3.A/a 

 


