
      Reńska Wieś, dnia 2012-05-16 
OŚ.6220.4.2012                                                                                                                                                                                                               

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

               Wójta Gminy Reńska Wieś 
 
Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm) w związku z art. 74 ust.3 ustawy             
z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z póź. zm.) o udostępnianiu informacji                      
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko  

                            
 

        Wójt Gminy Reńska Wieś 
    zawiadamia strony postępowania 

 
Ŝe postanowienie o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 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 póź. zm.)                   
w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą:  
� „Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa”  - na dz. nr 1/2, 11/1, 12/2, 12/12, 38/1, 40, 

491, 494, 498, 499, 500/3, 500/4 obręb Dębowa, na dz. nr 2320, 2321/6, 2322/6 obręb Reńska 
Wieś  oraz na dz. nr 806/3, 806/4 obręb Kobylice  

nie będzie wydane w terminie określonym w art. 65 ust.1 cyt. powyŜej ustawy.                             
Przyczyną powyŜszego jest pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu znak: 
WOOŚ.4241.143.2012.IM.1 z dnia 2012-05-10 informujące Ŝe wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie moŜe być wydane                         
w terminie określonym w art. 64 ust. 4 cyt. powyŜej ustawy w związku ze skomplikowanym 
charakterem sprawy. 
 

Jednocześnie informuję iŜ postanowienie o którym mowa w art. 63 ust.1 i 2 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 póź. zm.) zostanie wydane w terminie 14 dni od otrzymania opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. 
 
 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  
 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Reńska Wieś i Urzędzie 
Gminy Cisek, w sołectwie Dębowa, Reńska Wieś, Kobylice oraz na stronie internetowej Urzędu 
www.renskawies.pl/bip.  
 

  Z powaŜaniem 
    
          Wójt Gminy Reńska Wieś 
         mgr Marian Wojciechowski 
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