
WÓJT  GMINY  CISEK                                                                              Cisek, dnia 03.12.2015r.    

IUR.6220.4.2015 

                                                                                                                                                                                                                              

Zawiadomienie 

WÓJTA GMINY CISEK 

 

                

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

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 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 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), 

 

zawiadamiam strony postępowania 

 

prowadzonego na wniosek Pani Izabeli Góreckiej z dnia 22.04.2015r. w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego przedsięwzięcia  polegającego na  

realizacji punktu skupu odpadów , w tym złomu na części działki Nr 2/9  km. 1 Błażejowice,  

- o wniesieniu uwag do Raportu oddziaływania na środowisko przez  Państwowego  Powiatowego 

  Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu (opinia sanitarna z dnia 03.11.2015r. , Znak : 

  NZ.4315.23.2015.MJ ) ; 

- wezwaniu Inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 

  25.11.2015r. ( Znak : WOOŚ.4242.102.2015.JGD ) do uzupełnienia Raportu oddziaływania na 

  środowisko ;  

- o złożeniu w dniu  09.11.2015r. przez mieszkańców wsi Błażejowice pisma o sprzeciwie wobec 

  planowanej inwestycji . 

 

Jednocześnie zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w sprawie, zawiadamiam  

strony postępowania 

 

o  prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz   o możliwości  zapoznania się z 

niezbędną dokumentacją sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych uwag i zgromadzonych 

dowodów  w 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 bezpiecznym   

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

 

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

 

                                                                                       

 

                                                                         WÓJT 

                                                                                            / -  / Alojzy Parys  

 

 

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 21 dni 
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