
WÓJT GMINY CISEK                                                                     Cisek, dnia 19.08.2021r. 

IUR.6220. 9. 2021 

 

OBWIESZCZENIE   

WÓJTA GMINY CISEK 
 

o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających 
 

 Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo- 

wania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ), w związku z art.73 ust.1 oraz 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 2021r. poz. 247) ; 

zawiadamiam 

1. że na wniosek z dnia 06.07.2021r. ( uzupełniony w dniu 12.08.2021r.)  Państwa Alfreda 

i Beaty Mincer zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „ Budowa wiaty inwentarskiej na 

potrzeby hodlwli bydła opasów”  na działce nr  449 w miejscowości Dzielnica ; 
 

2. pismami z dnia 19.08.2021r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie -Koźlu, oraz 

Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, o opinię w  sprawie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 

Informuję 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   . 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie określonego terminu zostaną pozostawione bez 

rozpatrzenia. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) . 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej 

sprawie jest Wójt Gminy Cisek. 

Równocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zostanie wydana 

po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii. 
 

W dniu 19.08.2021r. niniejsze obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Cisku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, oraz tablicy ogłoszeń we wsi 

Dzielnica  

                                                                                                  WÓJT  

                                                                                                  /-/ mgr inż Rajmund  Frischko                                                                                                                                                                                                           

 

Obwieszczenie  wywiesza się na okres 14  dni                                                                                                                                                                                                                         


