
WÓJT GMINY CISEK                                                                       Cisek, dnia 30.05.2022r. 

IUR.6220.2.2022 

OBWIESZCZENIE   

WÓJTA GMINY CISEK 

        Na podstawie art. 10 §  1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 33 ust. 2   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.);  

zawiadamiam  strony postępowania  

 

prowadzonego na wniosek z dnia  20.09.2021r. firmy : „PKM BIS” sp. z o.o. z siedzibą w Cisku, 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

pn.:  Wydobywanie  kruszywa naturalnego ze złoża „ROSZOWICE” w miejscowości Roszowice , 

gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie , na działkach nr 495, 496, 

517, 518, 519 ; 
 

- o przekazaniu przez Inwestora Aneksu nr 3 do Raportu oddziaływania na środowisko , zgodnie 
z wezwaniem Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15.04.2022r. , nr 

WOOŚ.4221.89.2021.ESz/IOC;  
   
-  podtrzymaniu  pozytywnej opinii sanitarnej przez Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Kędzie- 
rzynie-Koźlu  pismem z dnia 13.04.2022r.  , znak : NZ.9022.4.34-2.2021.JK-H ; 
 

- że pismami z dnia 26.05.2022 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Opolu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o uzgodnienie 

warunków realizacji przedsięwzięcia, a także Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kędzierzynie – Koźlu o ponowne wydanie opinii  przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach . 
 

Ponadto zawiadamiam, że termin załatwienia ww. sprawy ulega przedłużeniu do dnia 29.07.2022r.  
 

Jednocześnie zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w sprawie,  
 

zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków oraz 

możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym  pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu, oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW 
w Gliwicach , 

 terminie 30 dni  
od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Cisek 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 kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej : info@cisek.pl . 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie określonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.                                                                                             
 

 

                                                                                                               WÓJT 

                                                                                   /-/ mgr inż Rajmund Frischko 

 

W dniu 30.05.2022r. niniejsze obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji  

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

ogłoszeń we wsi Roszowice i Roszowicki Las  . 
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