
 

Wierzbinek, dn. 30.01.2023 r. 

Wójt Gminy Wierzbinek 

OŚiZP.6220.6.2023.TW 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY WIERZBINEK 

o zakończeniu postępowania administracyjnego 

 

Wójt Gminy Wierzbinek na podstawie art. 49, art. 9, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) - dalej „ooś”, zawiadamia o zakończeniu postępowania 

administracyjnego w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 

przedsięwzięcia z wniosku Klaudii i Macieja Bartosz, Osiedle Bursztynowe 2D,                                             

62-002 Suchy Las polegającego na „Kontynuacji działalności polegającej na zbieraniu                                   

i przetwarzaniu odpadów w miejscowości Morzyczyn, gm. Wierzbinek” na działkach ewid.                  

nr 59; 61/1; 62/5; 62/6 obręb Morzyczyn, tj. przedsięwzięcia wymienionego                                                                   

w § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, 

poz. 1839/. 

 

Jednocześnie  na podstawie art. 79a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że 

zgromadzony materiał dowodowy w omawianej sprawie wskazuje na umorzenie postępowania                      

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. 

  

Powodem wydania decyzji umarzającej będzie zwolnienie z wymogu uzyskania decyzji                            

o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia przewidziane w art. 72 ust. 2a pkt 2) 

ustawy „ooś”, tj.: ”Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyska-

niem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy jest to drugie lub 

kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie” 

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku z możliwością 

wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań, wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia 

niniejszego obwieszczenia (art. 10 § 1 kpa). 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu poprzez udostępnienie pisma 

w Biuletynie Informacji Publicznej organu właściwego do wydania decyzji oraz dodatkowo                          

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku. 

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku w pokoju            

nr 214 w godz. od 800 do 1500. 

 
Prowadzący sprawę: insp. Tomasz Woźniak tel. 63 2611380 w. 214 

 
Wójt Gminy Wierzbinek 

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz 

 
Otrzymują: 
1. Klaudia i Maciej Bartosz – WNIOSKODAWCY 

 Pełnomocnik: Monika Szulc 
2. Wszystkie strony postępowania zgodnie 
   z art. 49 kpa (art. 74 ust. 3 ustawy ooś) 

a/a 

 


