
 
 
 

 
                                                               Głuchołazy, dnia 27.01.2020r.  

 
 

 
                                                        Za dowodem doręczenia 

 
                                                       Według rozdzielnika 

Nr sprawy: RR.6220.02.2020.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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2018r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku firmy 
Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Spółka z o.o., 48-340 Głuchołazy, ul. Gen. Andersa 32 z 
dnia 16.01.2020r. doręczonego organowi w dniu 17.01.2020r. w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania 
istniejącej instalacji do produkcji masy włóknistej i produkcji papieru, w związku ze 
zmianą asortymentu i ilości produkowanego papieru, na terenie GZP Sp. z o. o., 48-340 
Głuchołazy, ul. Gen. Andersa 32” położonego na dz. nr: 1502/7, 1502/11, 1502/13, 
1502/14, 1502/22, 1502/24, 1502/28, 1504  ark. 18 , Głuchołazy, ul. Gen. Andersa 32. 
  

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.GZP Głuchołazy  Sp. z o. o.  

   Ul. Gen. Andersa 32 
   48-340 Głuchołazy 
 

Do wiadomości:  
1.Strony w formie obwieszczenia. 
2.A/a (RR – M.B.) 

 
Sprawę prowadzi:  

Marian Bławicki 
Tel.(77) 4092 132 


