
Polska Cerekiew, dnia 28.04.2021 r. 

OŚr.6220.3.2020 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Na podstawie 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.U. z 2020 r. poz. 283) zwanej dalej „u.o.o.ś.” 

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew 

podaje do publicznej wiadomości informację 

 

o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału 

społeczeństwa w ramach postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Budowa obory na działkach nr 215 oraz 216 

w miejscowości Witosławice” planowanego do realizacji na terenie gminy Polska Cerekiew, na 

działkach nr 215 oraz 216 obręb Witosławice, województwo opolskie” 

Ocena przeprowadzana jest w toku postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, które zostało wszczęte 

na wniosek wnioskodawcy 19 lutego 2020 r. (data wpływu 19 lutego 2020 r.). 

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gliwicach. 

Wójt  Gminy   Polska   Cerekiew   zawiadamia   jednocześnie   wszystkich   zainteresowanych  

o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 

dni  od dnia ogłoszenia obwieszczenia tj. od dnia 28 kwietnia 2021 r.  do dnia 31 maja 2021 r. w 

Urzędzie Gminy Polska Cerekiew przy ul. Raciborskiej 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 21, w 

godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 7.30-16.00, pozostałe dni w godz. 7.30-15.30 (po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (77) 480 14 66. 

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz elektronicznie na 

adres ug@polskacerekiew.pl 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Polska Cerekiew przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy, uwagi lub wnioski złożone po 

upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo 

 składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

 

 
 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2021r. poprzez zamieszczenie niniejszego 

obwieszczenia na okres 30 dni: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew oraz sołectwa 

Witosławice oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej w Polskiej Cerekwi . 

 

 

 

Wywieszono w dniach: od 28 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r. 

mailto:ug@polskacerekiew.pl

