
                                                                                      Kluczbork, dnia 15 października 2015r. 
 
 
OŚ.6220.10.2015.BS 
 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni pasz o docelowej wydajności 90 
Mg/h paszy granulowanej, w miejscowości Ligota Dolna, obręb 0037 nr ewidencyjny 

działek 616, 617 ” 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 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. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.) 

 
Burmistrz Miasta Kluczborka podaje do publicznej wiadomości, co następuje: 

 
1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko. 
2. Na wniosek firmy na wniosek firmy ”CEDROB” S.A.06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5, 
działającej przez pełnomocnika - Radosława Majewskiego, zam. przy ul. Pułtuskiej 98 w Ciechanowie 
z dnia 25 czerwca 2015r., ( data wpływu 26.06.2015r., po dokonaniu uzupełnienia wniosku w 
dniu 14.07.2015r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na „Budowie 
wytwórni pasz o docelowej wydajności 90 Mg/h paszy granulowanej, w miejscowości Ligota 
Dolna, obręb 0037 nr ewidencyjny działek 616, 617 ”. 
3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Kluczborka. 
4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Kluczborku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 
5. Jednocześnie informuję zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, która jest wyłoŜona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kluczborku, ul. Katowicka 1 w Referacie Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pokój nr 125 
oraz o moŜliwości składania uwag i wniosków. 
6. Wnioski i uwagi moŜna składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej 
na adres os@kluczbork.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w terminie 21 dni od 
podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. 
7. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz 
przedmiot wniosku. 
8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kluczborka. 
                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                          Z up. Burmistrza 
                                                                                                       mgr Andrzej Nowak 
                                                                                                       Zastępca Burmistrza 
                                                                                                                                                                                                          
Zamieszczono: 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
3. Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia 
5. a/a                    


