
BURMISTRZ GMINY 

          MILICZ 

Milicz, 2021.10.19 
GK.6220.14.2021 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Gminy Milicz 

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie  
wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  

 
          Stosownie do przepisów art.10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w 
związku  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 ze zm.)  

zawiadamiam 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe 

w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: "Podziemny Magazyn Gazu (PMG) Henrykowice  

wraz z instalacją nadziemną i infrastrukturą zewnętrzną" 
 - zadanie realizowane przez „Zakład Projektowania i Usług Technicznych A i M 

Brzozowscy” Spółka Jawna, 45 - 045 Opole, ul. Klasztorna 3. 
 

 W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego 
postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego 
stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia 
się co do zebranych materiałów. 
 Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 2, w pok. 60, w godzinach pracy 
Urzędu, tel. 71 38-04-391 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w ciągu 7 dni od 
daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.  
  
 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w 
przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne 
udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpiło dnia  
19 października 2021 r. 

z up. BURMISTRZA 
Ewa Bezpałko-Szmigiel 

Kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 
Rozdzielnik do obwieszczenia  Burmistrza Gminy Milicz z dnia 19.10.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – GK.6220.14.2020: 
 Strona BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu www.bip.milicz.pl - od dnia 19.10.2021 r. 
 Strony BIP Urzędu Gminy Krośnice i Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach – od dnia 19.10.2021 r. 


