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Z A W I A D O M I E N I E 
o wszcz ęciu post ępowania administracyjnego i wyst ąpieniu do organów

opiniuj ących

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego  (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r poz. 267 ) oraz art.  73 ust.  1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
informuję,  że  na  wniosek  złożony  przez  Pana  Grzegorza  Górka,  działającego  w
imieniu i na rzecz Firmy Nordfolien Polska Sp. z o.o.  z dnia 31.03.2015 r., zostało
wszczęte  w  dniu  08  kwietnia  2015  r.  postępowanie  administracyjne  w  sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

budowa hali stacji recyklingu folii PE w Zakładzie Nordfolien Polska Sp. z o.o.
w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 4, na działkach nr 860/1 i 859/1”.  

Celem prowadzonego postępowania jest  dokonanie oceny oddziaływania na
środowisko  planowanego  przedsięwzięcia  przez  określenie,  analizę  oraz  ocenę
bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki
zdrowia i życia ludzi.

Inwestorem przedsięwzięcia jest  Nordfolien Polska Sp. z o.o.  z siedzibą  przy
ul. Rozwadzkiej 4, 47-330 Zdzieszowice.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej
sprawie  jest  Burmistrz  Zdzieszowic  –  zgodnie  z  art. 75  ust.  1  pkt  4  ustawy  o
udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w
ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  powołanej  na
wstępie. 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r.  w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 z późn. zm., wraz ze zmianą z dnia 25 czerwca
2013 r.  zmieniającą  rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco
oddziaływać na środowisko Dz.U. z 2013 r. poz. 817)  przedmiotowe przedsięwzięcie
zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego
też  jego  realizacja  wymaga  wcześniejszego  uzyskania  decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach. 

Równocześnie informuję,  iż  zgodnie z art.  63 i  art.  64 ust.  1 w/w ustawy,
zostaną uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz



Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach,  co  do
obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Dalszy  tok  postępowania  w  przedmiotowej
sprawie uzależniony będzie od rozstrzygnięcia powyższej kwestii.

Informuję Pana/Panią o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających
z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w
tym  o  prawie  do  przeglądania  akt  sprawy,  uzyskanie  wyjaśnień  oraz  składania
wniosków w postępowaniu dowodowym.

Ponieważ  liczba  stron  postępowania  przekracza  20,  zgodnie  z  art.  74  ust.
3  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
w przedmiotowej sprawie stosuje się przepis art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony
mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej  przez  obwieszczenie  lub  w  inny  zwyczajowo  przyjęty  w  danej
miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi;
w  tych  przypadkach  zawiadomienie  bądź  dorączenie  uważa  się  za  dokonane  po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
   BURMISTRZ

        mgr Sybila Zimerman

              
Otrzymuj ą:

– Strony postępowania – zgodnie z rozdzielnikiem
– Pełnomocnik Pan Grzegorz Górka – ul. Żeromskiego 52/20, 50-312 Wrocław 
– A/a


