
WÓJT GMINY CISEK                                                                        Cisek, dnia 27.01.2021r . 

IUR.6220.2.2021 

 

OBWIESZCZENIE   

WÓJTA GMINY CISEK 

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

administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ), w związku z art.74 ust.3  ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.);  

zawiadamiam strony postępowania  

że w dniu 27.01.2021 r.  wydano postanowienie nr IUR.6220.2.2021 w którym stwierdzono 

konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn.  : 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego „Kobylice III” w 

zweryfikowanych  granicach  istniejącego  obszaru górniczego „Kobylice Południe 1”  

na terenie  Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” , poł.na działkach nr 

386/1, 386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458,  543, 544, 545, 

546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 

565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 

ark. 2,  obręb ewidencyjny 0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna 160303_2 Cisek ; 

 

 

Ponadto działając zgodnie z  art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2020r.  poz. 283 z póżn.zm.) w związku z art. 

10 oraz  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 

z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), 

zawiadamiam  

 

o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego 

w nim udziału w każdym jego stadium .  

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Cisek , 

47-253 Cisek ul. Planetorza 52, w godzinach pracy Urzędu .  

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków  w przedmiotowej sprawie . 
Uwagi i wnioski można składać  w formie: pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Cisek, lub 

przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Cisek ul.Planetorza 52, 47-253 Cisek ; ustnie do 

protokołu w siedzibie Urzędu Gminy  Cisek ; e-mailem na adres: info@cisek.pl  

 

W dniu 27.01.2021r. niniejsze obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Cisku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, oraz tablicy  

ogłoszeń we wsi Kobylice . 

 

                                                                                                           WÓJT 

                                                                                        /-/ mgr inż. Rajmund Frischko 

                            Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni 

mailto:info@cisek.pl

