
 Urząd Miejski w Wolborzu  
 Pl. Jagiełły 28, 97 -320 Wolbórz   

  tel. 44 616-42-41, poczta@wolborz.eu, www.wolborz.eu 

ZOS.6220.6.1.2022.MJ                                                                               Wolbórz, dn. 18.11.2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 Działając na podstawie art. 61 §4 oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), dalej kpa,                       

w związku z art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    

o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), §3 ust. 1 pkt. 37 lit d)                   

w związku z §3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.                          

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.  poz. 

1839), dalej ustawa ooś, 

Burmistrz Wolborza zawiadamia, 

że na wniosek z dnia 15.11.2022 r. złożony przez złożony przez BPE Ekoprojekt Robert 

Kowalski – pełnomocnika Huty Szkła Gospodarczego i Artystycznego „Finezja” Sp. z o.o. z 

siedzibą: ul Kitowicza 53, 97-320 Wolbórz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na: rozbudowie huty szkła o 8 naziemnych zbiorników na gaz propan wraz z niezbędną 

infrastruktura techniczną na działkach nr ewid. 198, 199 w obrębie nr 0001 miasta 

Wolbórz, gm. Wolbórz. 

Jednocześnie zawiadamiamy strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                          

w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu Raportu ooś. 

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy kpa, wszystkie strony postępowania mają prawo do 

czynnego w nim udziału w każdym czasie.  

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy zawierającą kartę informacyjną 

przedsięwzięcia (do wglądu) w Urzędzie Miejskim w Wolborzu, pokój nr 14, w godzinach: 

Poniedziałek, Środa, Czwartek w godz. 7.30 do 15.30, 

Wtorek  w godz. 7.30 do 16.30, Piątek w godz. 7.30 do 14.30. 

Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy ooś, stosuje się przepisy art. 49 kpa. 

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 24.11.2022 r. 

 

Pouczenie 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia publicznego ogłoszenia i dnia zdjęcia): 

1. Tablica ogłoszeń: Sołectwa Wolbórz,  
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Wolborzu  
3.  BIP Urzędu Miejskiego w Wolborzu. 

 


