
 
 
 

 
                                                               Głuchołazy, dnia 14.01.2020r.  

 
 

 
                                                        Za dowodem doręczenia 

 
                                                       Według rozdzielnika 

Nr sprawy: RR.6220.01.2020.MB 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania 

 
 
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku firmy 
„MARMUR” Sławniowice Spółka z o.o., Sławniowice 103, 48-340 Głuchołazy z dnia 
20.12.2019r. doręczonego organowi w dniu 20.12.2019r. w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przedłużeniu ważności o 30 
lat koncesji nr 12/2003 z dnia 27.06.2003r. wydanej przez Wojewodę Opolskiego na 
wydobywanie marmuru i dolomitu ze złoża „Sławniowice położonego na gruntach 
miejscowości Sławniowice, gmina Głuchołazy, Powiat Nyski, województwo Opolskie. 
Wydobywanie kopaliny będzie prowadzone metodą odkrywkową, systemem 
ścianowym. Wydobywanie kopaliny będzie się odbywać w wyznaczonym ww. 
koncesją obszarze i terenie górniczym” położonego na dz. nr: 363, 365, 368,  369, 370, 

372, 373, 374, 376, 230/3, 367/2, 375/2 ark. 5 , Sławniowice, gmina Głuchołazy. 
  

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez 
pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na 
adres: rolnictwo@glucholazy.pl 
 

Pouczenie 

 
Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.)   w toku postępowania strony 
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie 
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 
prawny. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1.”MARMUR” Sławniowice  Sp. z o. o.  
   Sławniowice 103 
   48-340 Głuchołazy 

 
Do wiadomości:  
1.Strony w formie obwieszczenia. 

2.A/a (RR – M.B.) 

 
Sprawę prowadzi:  
Marian Bławicki 
Tel.(77) 4092 132 


