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GK.6220.27.2016                                                                    Namysłów, dn. 15 września 2015 r. 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 85 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  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że w dniu 15 września 2016 r., na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 
73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r., o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, Pana Krzysztofa Staszałka, reprezentującego inwestora tj. 
„DWÓR” K.M. Staszałek Sp. jawna Rychnów 74, 46-100 Namysłów oraz wniosku z dnia 24 
sierpnia 2016 r., o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
została wydana decyzja o umorzeniu w całości postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. Przebudowa i adaptacja pałacu w Rychnowie 
na nowoczesną placówkę opieki nad osobami zależnymi, zlokalizowanego na działce nr 8/4 
k.m.2, obręb ewidencyjny 0051 Rychnów. 

 Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania. 

 

Sprawę prowadzi: 
Aleksander Polan 
tel. 77/419 03 46, e-mail aleksander.polan@namyslow.eu 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


