
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

OS.6220.17.2021.AW

Kluczbork, dnia 26 stycznia 2022r.

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 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 2021 r., póz. 2373 z późn.
zm.)

Burmistrz Miasta Kluczborka
podaje do publicznej wiadomości informację;

o wydaniu w dniu 24 stycznia 2022r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Aspóck
Automotive Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 46-200 Ligota Dolna, działającej przez
pełnomocników - Panią Izabelę Nabiałczyk, Panią Martę Thiel i Panią Agnieszkę Nuckowską,
Kwadrat Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, z dnia 5 października 2021r.
(wraz z uzupełnieniem z dnia 25 października 2021r.), decyzji Nr OS.6220.17.2021.AW
o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali
magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym, budowie pompowni, zbiornika ppoż.,
zbiornika retencyjnego oraz z infrastrukturą towarzyszącą i wewnętrznym układem
komunikacji, na dz. nr 615/1 k.m. l obręb Ligota Dolna, położonej przy ul. Przemysłowej 11,
Ligota Dolna w Gminie Kluczbork".

Treść powyższej decyzji została udostępniona dnia 26 stycznia 2022r. w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku, na
okres 14 dni.

Ponadto, z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, a także opinią
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork pokój
nr 125, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu wyłącznie po uprzednim
uzeodnieniu terminu pod nr telefonu 77/4181481 wew. 228.

Informację wywiesza się na okres 30 dni
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mgr im. -Jarostaw Kielar

Zamieszczono:
l.Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku
2.Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku
3. Strona intemetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku
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4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia
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