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Zawiadomienie 

WÓJTA GMINY CISEK 

 

                Na podstawie art.33 ust. 1 w związku z art 79 ust.1 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 2021r. poz. 247 z późn. zm.) , 

 

podaję do publicznej  wiadomości informację 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

 

w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsię- 

wzięcia 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 ; 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte 

w dniu 14.12.2020r.  na wniosek firmy  :  Górażdże Kruszywa  Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli.         

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie 

jest Wójt Gminy Cisek. 

Organem właściwym do wydania opinii  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Kędzierzynie-Koźlu, natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  oraz  Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie . 

Informuję, że  w dniu 12.05.2021r. do Wójta Gminy Cisek wpłynął  Raport o oddziaływaniu  

przedsięwzięcia  na środowisko. 

 

Jednocześnie zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w sprawie, zawiadamiam 

wszystkich zainteresowanych 

  

o możliwości składania uwag i wniosków i możliwości  zapoznania się z niezbędną dokumentacją 

sprawy w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu 

Gminy Cisek w pok. nr 23  Inwestycje Zamówienia publiczne, od poniedziałku do piątku  w godz. 

9:00 – 15:00. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: 

- pisemnej, na adres : Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52   

- ustnie do protokołu, w siedzibie organu : Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52   

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowa - 

   nym  podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej : info@cisek.pl . 

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie określonego terminu zostaną pozostawione bez 

rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisek . 

mailto:info@cisek.pl


Równocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zostanie wydana po 

uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii. 

 

 

 

                                                                                                         WÓJT 

                                                                                        /-/ mgr inż. Rajmund Frischko 

 

 

 

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30  dni                                                                                                                                                                                                                          


