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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją, dbamy o środowisko
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OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej: K.p.a.) 
oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i ust. 5, w związku z art. 80a ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) zawiadamiam 
o przekazaniu Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy 
geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów 853 B wraz z projektem 
rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Baćkowice, Wójta Gminy 
Iwaniska, Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, Wójta 
Gminy Sadowie, Wójta Gminy Waśniów. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy w Baćkowicach, Urząd Gminy Iwaniska, Urząd 
Miasta i Gminy w Łagowie, Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia, Urząd Gminy Sadowie i Urząd 
Gminy w Waśniowie.

Informuję, że niniejsze obwieszczenie zostało wydane przez organ w postaci elektronicznej 
przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

W przypadku doręczenia stronom wydruku obwieszczenia, doręczenie nastąpi na podstawie 
art. 393 § 1 K.p.a. poprzez wydruk obwieszczenia uzyskanego z systemu 
teleinformatycznego, w którym zostało podpisane. Integralną część wydruku obwieszczenia 
stanowi dokument, wygenerowany z systemu, potwierdzający sposób złożenia podpisu, imię 
i nazwisko, nazwę stanowiska osoby podpisującej obwieszczenie oraz identyfikator 
obwieszczenia nadany przez system teleinformatyczny.

W przypadku, o którym mowa powyżej, doręczenie niniejszego wydruku wywołuje takie 
same skutki prawne jak doręczenie obwieszczenia podpisanego własnoręcznie.
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