
Głuchołazy 2020-05-29 

 

RR.6220.04.2017/2019.MB 

 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.),   
 
                                                 BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ  

 
podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr 
RR.6220.2604.2017/2019.MB z 29.05.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia p.n. „Przedsięwzięcie polegając e na wydobywaniu kopaliny ze 

złoża marmuru i dolomitu „Góra Apla” zlokalizowanego na działkach nr: 663/2, 668, 

670/2  obręb Burgrabice, gmina Głuchołazy, powiat Nysa, województwo Opole”.   

 
1. Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy tj.: 
 wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, 
  obwieszczeniem Burmistrza Głuchołaz nr RR.6220.04.2017/2019.MB z dnia 

06.02.2020r. w którym zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości 
zapoznania się z raportem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i 
ustnej, 

-     uzgodnieniami warunków realizacji przedsięwzięcia:  
                  -   Postanowienie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu Nr  
                      WOOŚ.4221.55.2019.MSe.2  z  dnia 18.12.2019r.w którym  uzgodnił  wydanie  
                      inwestorowi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
                     przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez inwestora,  
                 -  Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie z dnia 17 
                     grudnia 2019r. Nr NZ.4315.46.2019.HW w której pozytywnie opiniuje warunki  
                     realizacji w/w przedsięwzięcia,     
                 -  Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w  
                    Nysie z dnia 03 lutego 2020r. która stwierdza, że dla ww. przedsięwzięcia nie  
                     istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
-  obwieszczeniem  Burmistrza Głuchołaz  Nr RR.6220.04.2017/2019.MB z dnia  
16.03.2020r. informującym o zakończeniu  postępowania, z którym można zapoznać się w 
Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 5 (parter) od 
poniedziałku do piątku w godz. 7-14. 
 
Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Głuchołazach (http://gmina.glucholazy.sisco.info/), a także w rejonie 
inwestycji. 


