
Publicznie dostępny wykaz danych  o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

L.p. KARTA INFORMACYJNA 

1 Numer  karty/rok   5/1/ 2011 

2 Rodzaj dokumentu   Postanowienie  
 

 

3 Temat dokumentu obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i wykonania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko  planowanego przedsięwzięcia  pn.: „ Przebudowa  hali 
produkcyjno-magazynowej, wraz  ze zmianą technologii produkcji , zlokalizowanej  przy 

ulicy  Porcelitowej  4 na działce nr 130/102 w Tułowicach” 

4 Nazwa Dokumentu   Postanowienie 
 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu   Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla          

planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie inwestycji pn.: „ Przemysłowa    
Produkcja Energii Odnawialnej -Tułowice",  na  części działki nr 109/1  w Tułowicach”.  

    

2. Ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowiskowisko, który 
3.  należy  sporządzić w zakresie zgodnym  z art.66 ustawy z dnia  3 października 2008 

roku   o udo udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie   środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na 
środowisko  (Dz.U.  Nr 199  poz. 1227 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem 

wpływu planowanego przedsięwzięcia na  ochronę przyrody  Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” ,ochronę   obszaru  Natura 2000 „Bory 
Niemodlińskie” strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej zewnętrznej  ujęcia wód  

podziemnych dla wodociągu  grupowego  „Tułowice”. 

 

 

6 

Obszar którego dokument dotyczy  zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

gmina Tułowice , powiat opolski , województwo opolskie 

 

7. Znak sprawy   

 

   RLiOŚ.6220.5.3.2011.TD. 

8. Dokument wytworzył   

SENERGO Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań 

   

9. Data dokumentu 
 

 12.09.2011r. 

10. Dokument zatwierdził  Nie dotyczy 

11. Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy 

 

12. Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1 , 49-130 Tułowice pokój nr 3 tel (77) 4600143, 

 tulowice@tulowice .pl  

13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 http://www.bip.tulowice.pl 

14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie    Nie dotyczy 

15. Numery kart innych dokumentów  w sprawie   

   5/2011 - wniosek 

16. Data zamieszczenia w wykazie danych  o 

dokumencie 

    12. 09. 2011r. 

17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania  informacji  Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji  o 

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

ocenach  oddziaływania  na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) 
 

18. Uwagi   

 Brak uwag 

 
 

http://www.bip.tulowice.pl/

