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OŚ – 7627/1/2010 
 
 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o zmianie wniosku 

 
          Stosownie do art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 07.11.2008, Nr 
199, poz. 1227), Wójt Gminy Polska Cerekiew zawiadamia, Ŝe w dniu 20.09.2010r wpłynął 
zmieniony wniosek Pana Tadeusza Wolnego, przedstawiciela Firmy „ZODIAK” S.C. 
Tadeusz Wolny, Marzena Łoszek, Marek Wolny, Justyna Zrajko- Świerczek z siedzibą 
41-709 Ruda Śląska , ul. Chorzowska 41, pełnomocnika firmy „REMONDIS” Gliwice 
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2 oddział Kędzierzyn-Koźle, 47-200 ul. 
Chrobrego 41, z dnia 14.09.2010r Nr L.dz.488/2010 dotyczący wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:   
 

„Instalacja do odzysku odpadów zlokalizowana  
     na terenie składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne  

w CięŜkowicach, gmina Polska Cerekiew”  
realizowanego na dz.1369/1 obręb CięŜkowice i dz. 395/2 obręb Witosławice 

 
Mając na uwadze, Ŝe planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określono przystąpiono do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji 
w tej sprawie jest Wójt Gminy Polska Cerekiew, zaś organami biorącymi udział w ocenie 
oddziaływania, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Kędzierzynie - Koźlu. 
           Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: p.treffon@polskacerekiew.pl w 
terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w 
Polskiej Cerekwi, przy ul. Raciborskiej 4, pok. nr 21, 2 piętro w godz. od 8.00 do 15.00. tel. 
77 4801460 lub 77 4801466. 
ZłoŜone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Polska 
Cerekiew przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski 
złoŜone po upływie określonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. 
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