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Z AW I A D O M I E N I E - O B W I E S Z CZ E N I E  

o zakończeniu postępowania 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a.), organ, w związku  

z art. 74 ust. 3 pkt 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) - dalej ustawa ooś, 

   

Wójt Gminy Dynów zawiadamia strony postępowania 

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poszerzeniu 

odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica -Wólka”   na terenie 

działek nr ewid.47, 48, 83 i części działek 78 i 80, w miejscowości Ulanica, gmina Dynów  

                 Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej 

obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić 

stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie 

przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron  

z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym, 

zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać 

się w w Urzędzie Gminy Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów pok. nr 23 w godzinach 

pracy Urzędu (pon.- piąt. 700 do 1500.  

Równocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

postanowieniem z dnia 21.07.2021 r. znak: WOOŚ.4221.17.2021.PW.19 wydał uzgodnienie  

w przedmiotowej sprawie. Na ww. postanowienie nie służy zażalenie. Dyrektor Zarządu Zlewni 

w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 

26.07.2021r. znak: RZ.ZZŚ.3.4360.12.2020.KP wyraził opinię o braku konieczności 



przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia.  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie 

zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dynowie 

bip.gminadynow.pl. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Zawiadomienie - obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

 w dniu 19 sierpnia 2021 r. 

. 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.  

2. A/a . 

 

Do wiadomości: 

1. Inwestor: Firma Handlowo – Usługowo-Transportowa Marian Bobowski Ulanica 91, 36-

065 Dynów, 

 


