
Głogówek, dnia 21 października 2015 roku 

NLROŚ.IV.6220.5.2015 

OBWIESZCZENIE  

BURMISTRZA GŁOGÓWKA 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. z 2013 roku, Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 wraz z późniejszymi zmianami) w 

związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. z 2013 roku, Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 wraz z późniejszymi zmianami) 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

- zawiadamia wszystkie strony (osoby mające interes prawny) o wszczęciu na wniosek firmy PPUH 

„PK” Patryka Kawa z siedzibą Lubieszów, ul. Leśna 17A, 47-244 Dziergowice, działającego z 

upoważnienia Burmistrza Głogówka, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „REMONCIE 

DROGI RELACJI WIERZCH – MIONÓW”. Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, pokój  nr 7 w 

godzinach pracy tutejszego urzędu. 

 

- zawiadamia wszystkie strony – osoby mające interes prawny – o otrzymaniu opinii od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr pisma WOOŚ.4241.255.2015.DF z dnia 14 września 2015 

roku, informującego że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie drogi relacji Wierzch – Mionów” oraz o otrzymaniu 

opinii od Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku nr pisma 

NZ.4315.8.2015.JK-H  z dnia 18 września 2015 roku, informującego że nie jest konieczne sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko oraz obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogówku : www.bip.glogowek.pl 

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

/-/ ANDRZEJ KAŁAMARZ 
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