
OBWIESZCZENIE 
 

 

 Zgodnie  z  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks  postępowania  

administracyjnego  (Dz. U. z 2020r.poz. 256)  oraz  Art. 26 i 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.2020 r. poz. 10)  o kodzie 17 02 

04*, tj. odpady  drewna,  szkła    i  tworzyw  sztucznych  zawierające  lub  zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) 

 

Wójt Gminy Łambinowice 

 

 Zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie, iż został zebrany materiał 

dowodowy w sprawie nielegalnego składowania lub magazynowania odpadów w postaci 

podkładów kolejowych  oraz prowadzeniem zbierania  odpadów  i prowadzenia   przetwarzania 

odpadów na działkach ew. 481/1,  481/2,  481/3,  484/3, 484/2, 671/4, 671/1, 671/1, 671/5, 

485/8, 591/3, 672/4, 672/3, 672/6, 672/8, 672/10, 555/6, 491/23, 491/22, 491/21, 491/20, 

491/19, 491/18, 491/17, 491/16, 491/15, 491/14, 491/13, 491/3, 693/3, 693/2 obręb Bielice. 

 Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem stosuje się 

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego 

też wszystkie strony postępowania informowane są o wszystkich czynnościach organu poprzez 

obwieszczenie zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach danych na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łambinowice oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice. 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od publicznego ogłoszenia. Po upływie terminu na 

zapoznanie się i wypowiedzenia co do zebranych materiałów zostanie wydana decyzja 

administracyjna. 

Z aktami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach przy ul. 

Tadeusza Zawadzkiego 29, pok. nr 1, w dniach poniedziałek - piątek: 08.00 - 15.00, 

 tel.: 774311300, wew. 226. 
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