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OBWIESZCZENIE 

o zakończeniu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku                   
z 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 2020, poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice  
 

 zawiadamia strony postępowania,  
 
że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 
Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, 
obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana).  
Postępowanie prowadzone jest na wniosek: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.  
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
W związku z powyższym z dokumentami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w 
Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek  
i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 
7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).   
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 
zawiadomienia. Zgodnie z art. 49  Kpa, zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich 
notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.                             
Czynności określone te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności 
pracownika tego organu. 
Wnioskodawca nie dokonał kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do żadnej z grup 
przedsięwzięć wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), 
co skutkuje wydaniem decyzji o umarzaniu postępowania. 
Ponadto, w przedmiotowej sprawie uzyskano następujące opinie organów, w zakresie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:  

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach, w piśmie z dnia 
23.12.2020 r.  stwierdziła, że przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących zawsze bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 
23.12.2020 r. odmówił wyrażenia opinii odnośnie konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ planowana inwestycja nie zalicza się 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach w 
piśmie z dnia 25.01.2021 r. stwierdziło brak podstawy prawnej do zajęcia stanowiska 
co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 
 



W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 
ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być 
zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym 
przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia, tj. zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na:  
1) tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, 
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl  
3) stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl    
4) tablicach ogłoszeń w sołectwie Toporowice. 
PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 02.02.2021 r.  
 
 
 

 
Wójt Gminy Mierzęcice 

/-/ mgr Grzegorz Podlejski  
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