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ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że 24 września 2019 r., na 

wniosek Mardestin Investments Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie 

zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 583.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. znak 

GK.6220.17.2015 zmienionej decyzją nr 419.2019 z dnia 11 czerwca znak OŚ.6220.09.2019 dla 

przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurową z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 144, 145 i 206 w Sokołowie przy  

ul. Sokołowskiej, gmina Michałowice.  

W związku z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać 

wyjaśnienia oraz składać wnioski i dowody, dotyczące inwestycji. 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

Michałowice, przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1, w Regułach (pok. 106), w dniach: 

 Poniedziałek  9:00 – 18:00 

 Wtorek   8:00 – 17:00 

 Środa-Czwartek 8:00 – 16:00 

 Piątek   8:00 – 14:00 

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  

w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić 

organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego;  

w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 

prawny.  

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie otrzymują: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,  

4. Pan Tomasz Otto – pełnomocnik Mardestin Investments Sp. z o.o.,  

5. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa,  

6. Tablica ogłoszeniowa Urzędu Gminy Michałowice, 

7. Strona internetowa bip.michalowice.pl 

8. aa  
 

 


