BS.6540.1.2022

Krapkowice, dnia 8 lutego 2022 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 9, art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 1-4, art. 80 ust. 1,3, art.
156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.)

ZAWIADAMIAM
że w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 10.01.2022 r. (data wpływu do tut.
urzędu 12.01.2022r.) złożony przez Inwestorów: Gminę Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
i Gminę Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, reprezentowanych przez pełnomocnika – Piotra
Gosławskiego zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym dotyczącym zatwierdzenia:
Projektu robót geologicznych dla zadania „Budowa mostu południowego na rzece Odra
w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić czynny udział stronom w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z tym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego
zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie tego terminu na podstawie materiałów zgromadzonych w toku postępowania zostanie
wydana decyzja.
Informacje w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, I piętro pokój nr 114 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.00.

Z up. Starosty Krapkowickiego
Katarzyna Gondek-Jaśkowska
Geolog Powiatowy

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego znak BS.6540.1.2022 z dnia 8 lutego 2022 r.

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Ewa
Gondek-Jaśkowska
Date / Data: 202202-08 11:35

