
                                                                             Aleksandrów, dnia 12.04.2022 r. 

Znak: GR.6220.6.2021                                                                                                          

                                        

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Aleksandrów 

 

 Na podstawie  art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy 

Aleksandrów 

                                                             zawiadamia                                                                  

że w dniu 11 kwietnia 2022 r. wydał postanowienie w sprawie uznania za zasadnie 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża „WOLICA VI – pole B” planowanego do 

realizacji na działkach położonych w obrębie Wolica (0032) gmina Aleksandrów oznaczonych 

w ewidencji gruntów nr 395/1 oraz nr 395/2. 

Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Inwestora P.H.U. KAMEKS Gołąb 

Agnieszka z siedzibą w Grębenicach, z dnia 27 grudnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 

Aleksandrów 27 grudnia 2021 r.). 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1  k.p.a. strony postępowania mogą 

zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy 

Aleksandrów od poniedziałki do piątku  w godzinach pracy urzędu 8.00 – 16.00, po uprzednim 

telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie 

administracyjne. 

Ponadto strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski do postępowania w sprawie 

przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i wnosić  je w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny Urzędu Gminy Aleksandrów, Aleksandrów nr 39B, 26-337 Aleksandrów,                               

e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP) 

adres: /o6061hqfct/skrytka, na każdym etapie toczącego się postępowania. 

Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów.                                                     

 Sprawę prowadzi – Halina Pasikowska, Urząd Gminy Aleksandrów, tel. (44) 756-00-69 

wew. 40.  

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 25 kwietnia 2022 r. 
 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono dnia: …............................ 

Zdjęto dnia: .......................................... 

Pieczęć urzędu: …................................. 
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