
Głogówek, dnia 05.10.2015 r. 

NLROŚ.IV.6220.1.9.2015 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA GŁOGÓWKA  

 
w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym  

o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  

z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa  

w ramach oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej w postępowaniu administracyjnym  

z wniosku Gospodarstwa Rolnego Zygfryd Werner , ul.Zwycięstwa 2, Stare Kotkowice, w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni     

o obsadzie do 90 DJP z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działce 

nr184/103 k.m. 4 obręb Stare Kotkowice.  

Zgodnie 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, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, 

organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków w tym postępowaniu jest 

Burmistrz Głogówka. Zgodnie z art. 77, ust. 1 ww. ustawy, decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie, będzie wydana z uwzględnieniem warunków 

określonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu znak: 

WOOŚ.4242.72.2015.AW z dnia 04.09.2015 r. i w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego znak: NZ.4315.6.2015.JK-H z dnia 13.08.2015 r.  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  

z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od 12 października 

2015 r. do 3 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku przy ul. Rynek 1, parter - 

pok.6 i 7 (w godzinach pracy tj.: w pon. w godz. od 7.30 – 15.30; od wt. do czw.  w godz. 7.30 – 

16.00; w pt. od godz. 7.30 - 14.00). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub 

ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adres e-mail: 

ochronasrodowiska@glogowek.pl . Złożone uwagi i wnioski wniesione w trybie niniejszej procedury 

przez społeczeństwo oraz strony postępowania, będą rozpatrzone przez Burmistrza Głogówka przed 

wydaniem decyzji.   

 Zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, 

pozostawia się bez rozpatrzenia.  

 
 

Otrzymują:  

1. Strony postępowania wg odrębnego załącznika do obwieszczenia.  

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości: 

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu. 

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głogówku. 

3. Miejsce realizacji inwestycji - sołtys wsi Stare Kotkowice.  

                                                                                                                        

                                                                                                         BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

                                                                                                         /-/ ANDRZEJ KAŁAMARZ 
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