
 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 16 lipca 2020r.  

Na podstawie art.  33 ust. 1 i 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) 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. 
Wójta 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 16 lipca 2020r. do dnia 17 sierpnia 2020r.  Zgromadzone w 
przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 21 
(II piętro), w godzinach pracy Urzędu 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 16 lipca 2020r. poprzez zamieszczenie niniejszego 
obwieszczenia na okres 30 dni: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi  oraz Sołectwa 
Witosławice, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu.  

 
 
 
Wywieszono w dniach: od 16 lipca 2020r.  do  17 sierpnia 2020r. 

 

 


