
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z 

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego 
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WOR.6220.3.10.2022.IK Kietrz, dnia 11.05.2022 r. 

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

Burmistrz Kietrza na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § I i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. 

zm.) oraz art. 33, art. 34, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 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 (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) 

zawiadamia strony postępowania, 

że w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa urządzenia melioracji wodnych w postaci ziemnego stawu 

hodowlanego położonego na działkach nr 125, 126, 130, 131, 133/3, 137, 197 obręb 

Dzierżysław gm. Kietrz" powiat głubczycki, województwo opolskie 

zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 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  ( tekst  jedn. :  Dz.  U.  

z 2021 r., poz. 2373, z późn. zm.) uzyskanie wymienionych opinii jest obligatoryjne. 

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Głubczycach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W ciągu 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, 

ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji pokój nr 

23-24 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu daty i godziny) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz 

zgłosić ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski. 



ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 

735, z późn. zm.) niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu w miejscu realizacji inwestycji, na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, 

w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejsze obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 

11.05.2022 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca 
2. Strony postępowania  
3. a / a .  

http://www.bip.kietrz.pl/

