
Grodków, dnia 14 listopada 2022r. 

GK. III 6220.7.1.8.2022.md 
 

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

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 43 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 

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

środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) zwana dalej ustawą oraz art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym 

wszczętym w dniu 16 marca 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „eksploatacja i przerób kruszywa naturalnego ze złoża Więcmierzyce 1 w miejscowości 

Więcmierzyce, gmina Grodków”  
 

Burmistrz Grodkowa zawiadamia społeczność lokalną oraz strony postępowania 
 

o dokonaniu następujących czynności procesowych: 

1. wezwanie z dnia 30 czerwca 2022r. nr GK. III 6220.7.1.1.2022.MD do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, 

2. w dniu 20 lipca 2022r. do tut Organu został złożony Raport o oddziaływaniu na środowisko, dla w/w 

przedsięwzięcia,  

3. o wystąpieniu w dniu 25 lipca 2022r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego „Wody Polskie„ w Nysie o uzgodnienie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) ustawy, 

warunków realizacji przedsięwzięcia, 

4. o wpłynięciu pisma Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4360.4.2022.JP 

z dnia 3 sierpnia 2022r.,  

5. o wpłynięciu wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WOOŚ.4221.52.2022.AKu z dnia 11 sierpnia 2022r. do złożenia uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu 

na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, 

6. pismo z dnia 26 sierpnia 2022r. Pełnomocnika Inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu uzupełniające Raport oddziaływania na środowisko, 

7. o wpłynięciu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu nr 

NZ.9022.4.13.2021.MW z dnia 22 sierpnia 2022r.,  

8. o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WOOŚ.4221.52.2022.AKu.2 z dnia 21 września 2022r.  

9. o wydaniu w  dniu 26 sierpnia 2022r. postanowienia nr GK. III 6220.7.1.2.2022.md. 
 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy jest Burmistrz Grodkowa.  
 

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Spółkę Kopalnia Kruszywa Naturalnego „KOPICE” Sp. z o. o., 

ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, reprezentowaną przez Radcę Prawnego, Panią Agnieszkę Masłowską – Gądek, 

ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków. 
 

Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i zakresu raportu oraz dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie. 
    

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy informuję, że akta sprawy można przeglądać, sporządzać z nich notatki i odpisy 

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 

29 i mogą być udostępnione zainteresowanym w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek 

od godz. 700 do 1500, w środę od 700 do 1600  i w piątek od 700 do 1400  (pokój nr 17) . 
 

Uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 30 dni tj. od dnia 

30 listopada 2022r. do dnia 30 grudnia 2022r. Uwagi  i wnioski mogą być składane w formie pisemnej pocztą lub 

w siedzibie organu, ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Grodkowa. 
 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w dniu 15 listopada 

2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodków oraz rozwieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków i w pobliżu miejsca przedsięwzięcia (w sołectwie 

Więcmierzyce), co zostało potwierdzone podpisem sołtysa wsi Więcmierzyce oraz pracownika tut. Urzędu. 

Niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. z dniem 29 

listopada 2022r. 

 


