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OBWIESZCZENIE  

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy oraz art. 106 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257ze zm. ) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku  

z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2017r. poz. 2126 z późn. zm.), 

 

ZAWIADAMIAM STRONY  

 

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 9 kwietnia 2019 r. postanowienia  na podstawie art. 106 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r.poz. 2096 z późn. zm.) oraz 

art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 

2017r. poz. 2126 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym do zaopiniowania przez Starostę Powiatu 

Wrocławskiego, przy piśmie SP-OŚ.6540.7.2019.TK z dnia 22 lipca 2019 r. projektem decyzji zatwierdzającej 

projekt robót geologicznych, sporządzony dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb 

wykonania „Projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Janowice - przebudowa wału  

p. pow. od strony południowej m. Janowic, gm. Czernica". 

 

postanawia zaopiniować pozytywnie 

 

przedstawiony projekt decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. 

 

 

INFORMUJĘ 

o możliwości zapoznania z dokumentacją w przedmiocie wydanego postanowienia w terminie 14 dni od daty 

podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  

ul. Kolejowa 3, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Po wcześniejszym złożeniu 

wniosku o wgląd do dokumentacji w pokoju nr 1 tut. Urzędu oraz wyznaczeniu przez Urząd terminu. Niniejsze 

obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują do wiadomości i wykorzystania: 

1.  (strony otrzymują zgodnie z art. 49 KPA) 

2. aa 
 

sprawę prowadzi: Karol Wójcik 

email: k.wojcik@czernica.pl 


