
Kluczbork, dnia 3 września 2021r. 

GNP.6730.19.2021.LS  

 

 
OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 
 

 

Działając na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz z art. 72 ust. 6 i 6a 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 2021r. poz. 247 z późn. zm.), 

 

podaję do publicznej wiadomości informację 

 

o wydaniu decyzji nr GNP. 6730.19.2021.LS z dnia 2 września 2021 r., kończącej postępowanie 

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie stawów 

rybnych – 8 szt. o powierzchni od 0,15 ha do 1,68 ha i głębokości 0,9-1,5 m oraz budowie mostu 

gospodarczego przez rzekę Stobrawę o szerokości ok. 6 m  i długości ok. 12m. na działkach                      

nr 16/5, 9/1 k.m.12 obręb Bąków, gmina Kluczbork. 
 

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie: 

- wsi Bąków, działkach nr 16/5, 9/1 ark. mapy 12 

 

w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach                                       

nr OŚ.6220.11.2019.AW z dnia 29 października 2020 r., pod nazwą: „Rozbudowa stawów rybnych 

na dz. nr 16/5 k.m.12, budowa mostu gospodarczego na dz. nr 9/1 k.m.12 oraz budowa stawów 

rybnych na dz. nr 335 i 19 k.m.12, obręb Bąków, Gmina Kluczbork”. 

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim                     

w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork w pokoju nr 139 od poniedziałku do piątku                

w godzinach pracy urzędu. Treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Kluczborku bip.kluczbork.eu w dniu 3 września 2021r., na okres 

14 dni. 

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni: od 3 września 2021r. do 17 września 2021r. 

 

 

 

 

        Burmistrz Miasta Kluczbork 

             Jarosław Kielar 
Zamieszczono: 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 

2. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku 

3. Miejsce planowanego przedsięwzięcia 

4. a/a 



 


