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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów  współdziałających 

           
                      Na podstawie art. 61 §1 i § 4 oraz art. 28  ustawy z 14 czerwca 1960r Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.  Nr 98 z dn. 17 listopada  2000 r., 
poz.1071 ze zm.)  

zawiadamiam 

 

że w dniu  05 kwietnia 2007 r.  na wniosek   Pana Zbigniewa  Urbaniak z Biura Obsługi 
Inwestorskiej „INWESTOR” s.c. Z.Urbaniak i S-ka z siedzibą w Częstochowie ul.Worcela 36 
działającego w imieniu CEMEX Polska Sp.z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie                         
o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: 
„przedłużeniu do pieca obrotowego nr 1 instalacji do spalania paliw alternatywnych             

w piecach obrotowych nr 3 i nr 4 w Zakładzie Cementownia Rudniki przewidzianego  do 

realizacji na działce o nr ewid. 3/1 k.m.1 obręb Konin III w Rudnikach ul. Mstowska nr 10” 

 
Ponieważ w powyższej  sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy              
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2006 r, Nr 129 poz. 902                    
ze zmianami) oraz art.49 kpa – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl ,                         
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń  we wsi Rudniki i  Konin. . 
Informuję więc osoby , którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających                
z art.10 k.p.a polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania  
w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym . 
 
Zgodnie z art.48 ust.2 pkt.1 w/w ustawy oraz § 2 ust.1 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                       
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz.U.257, poz.2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z : 
- Wojewodą Śląskim 
- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach. 
 
W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ) w siedzibie 
Urzędu Gminy w Rędzinach ul. Wolności 87 pok. nr 10 można  zapoznać się                            
z dokumentacją planowanego przedsięwzięcia i jego zakresem oraz składać uwagi i wnioski. 
 
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                              
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego  w §1 
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
 
 
 


