
WÓJT GMIY CISEK                                                                    Cisek, dnia 04.10.2021r. 

IUR.6220. 9. 2021 

 

OBWIESZCZENIE   

WÓJTA GMINY CISEK 
 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735 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 2021r. poz. 247z późn. zm.); 

 

zawiadamiam strony postępowania  
 

prowadzonego na wniosek z dnia 06.07.2021r. ( uzupełniony w dniu 12.08.2021r.)  Państwa 

Alfreda i Beaty Mincer o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla plano- 

wanego przedsięwzięcia pn.: „ Budowa wiaty inwentarskiej na potrzeby hodowli bydła 

opasów”  na działce nr  449 w miejscowości Dzielnica, o następujących dokumentach 

zgromadzonych w trakcie postępowania:    
 

1.Pisma  mieszkańców wsi Dzielnica  z dnia 25.08.2021r. ,  30.08.2021r., 31.08.2021r. ; 
 

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-  

Koźlu  z dnia  06.09.2021r., nr NZ.9022.4.26.2021.JK-H w której został nałożony  na 

inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko :   
 

3.Postanowienie Regionalnego  Dyrektor Ochrony Środowiska w Opoluz dnia 07.09.2021r.  

nr WOOŚ.4220.357.2021.AW.1 o odmowie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko ;  
 

4. Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, z dnia 

02.09.2021 r., nr GL.ZZŚ.1.435.128.2021.MS o uzupełnienie przekazanego wniosku. 
 

Jednocześnie 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. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej 

sprawie jest Wójt Gminy Cisek. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zostanie wydana po uzyskaniu niezbędnych 

wyjaśnień, uzgodnień i opinii. 

 

                                                                                                  WÓJT  

                                                                                                  /-/ mgr inż Rajmund  Frischko     

 



Obwieszczenie  wywiesza się na okres 14  dni                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

W dniu  04.10.2021r. niniejsze obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji 

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

ogłoszeń we wsi Dzielnica. 

                      

 

 

 


