
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  

Syców 
56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1, Tel./Fax.(062) 785-51-00, 785-51-04, Adres e – mail: burmistrz@sycow.pl 

                                         Syców, dnia 27.01.2023 r.  

Znak sprawy: GOS.6220.20.2022 

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości 
 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 

 

informuję, że 

  

 Burmistrz Miasta i Gminy Syców w dniu 27 stycznia 2023 r. wydał decyzję znak: 

GOS.6220.20.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  

na rozbudowie i przebudowie zabytkowego centrum miasta Syców wraz z infrastrukturą 

techniczną w ramach zadania pn.: „Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców”. 

 Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: WOOŚ.4220.759.2022.AMA.3 z dnia  

07.12.2022 r., opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie z dnia 25.10.2022 r. (data wpływu: 31.10.2022 r.) znak: 

WR.ZZŚ.2.435.241.2022.AS (podtrzymana pismem z dnia 06.12.2022 r.) są do wglądu  

w Wydziale Gospodarki Odpadami i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Syców  

przy ul. Mickiewicza 1 w Sycowie w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek, środa, 

czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:30-16:30). Ponieważ w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku, PPIS nie wydał opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ potraktował ten fakt jako brak 

zastrzeżeń, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś. 

 Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców. 

 

Zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie  

z pracownikiem prowadzącym postępowanie (e-mail: w.dryka@sycow.pl, tel. 62 785 51 27) w celu 

ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, z powołaniem się na znak niniejszego 

zawiadomienia - w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, 

wtorek 8:30-16:30). 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców bip.sycow.pl  

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców.   

 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej 

w dniu 27 stycznia 2023 r.  

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej 

w terminie: 27 stycznia 2023 r. – 10 lutego 2023 r.       

 

 

 


