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OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY LISKÓW 

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 

pkt. 11, art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z  

§ 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret piąty wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 71),  

 

WÓJT GMINY LISKÓW 
informuje, że 

 

zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu 
kruszywa naturalnego ze złoża „MAŁGÓW II” w miejscowości Małgów Kolonia w 
granicach działek o numerach ewidencyjnych 176 i 177 obręb Małgów Kolonia, gmina 
Lisków”. 
 
Postepowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa. 

 

W związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy 

Lisków po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  

Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Wobec 

powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień i opinii. 

 

Jednocześnie informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz 

możliwością składania uwag i wniosków w  Urzędzie Gminy w Liskowie (Referat 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pokój nr 6) ul. ks. W. Blizińskiego 56  w godzinach 

pracy tj.  7.30 - 15.30 w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Lisków. Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, 

poinformowano właściwego terenowo sołtysa wsi Małgów-Kolonia (z prośbą o wywieszenie 

ww. informacji na tablicy ogłoszeń).  
 
 

 


