
        Tułowice dnia  08.08.2011r. 
RLiOŚ.6220.5.2011.TD 
 

 
Z A W I A D O M I E N I E 
o wszczęciu  postępowania 

 
 
         Zgodnie z art. 61 § 1 i 4  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania 
administracyjnego   (Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami). 

 
 

ZAWIADAMIAM 
 
 że w dniu 4 sierpnia   2011 roku na wniosek  SENERGO Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69, 60-
853 Poznań,  zostało  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 
inwestycji pn.: „ Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej -Tułowice",  na  części działki nr 
109/1w Tułowicach” 
 
Inwestor: SENERGO Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań  
 
 Celem postępowania w sprawie  jest określenie , analiza, oraz ocena bezpośredniego  
i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia mieszkańców. 
  
 Niniejszym informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z 
art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego  w zakresie czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania.  
 Dane o wniosku  umieszczono w  publicznie dostępnym  wykazie danych  
o dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Urząd Gminy  
w Tułowicach . 
 
 Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania 
sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych 
czynności , okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy  
strony albo z przyczyn niezależnych od organu . 
 
 Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego  w toku postępowania  strony oraz 
ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o 
każdej zmianie swojego adresu . Zgodnie z §  2 tego przepisu,   
w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres  ma 
skutek prawny. 
 
 
 
        Wójt Gminy Tułowice 
              Wiesław Plewa 
 
Otrzymują: 
(za zwrotnym  potwierdzeniem odbioru) 
1. SENERGO Sp. z o.o.  
    ul. Poznańska 62/69, 
    60-853 Poznań 
2. Strony wg rozdzielnika  
3. aa 



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

L.p. KARTA INFORMACYJNA 

 
1 

Numer  karty/rok 5/2011 

2 Rodzaj dokumentu Wniosek  
 
 

3 Temat dokumentu Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
 

4 Nazwa Dokumentu Wniosek   
 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 
pn.: „ Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej -
Tułowice",  na  części działki 109/1 w Tułowicach 
 

 
6 

Obszar którego dokument dotyczy  zgodnie z podziałem administracyjnym 
kraju 

gmina Tułowice , powiat opolski , województwo opolskie 
 

7. Znak sprawy   
 
 

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

   

9. Data dokumentu 
 

  
03.08.2011r. (data wpływu 04.08.2011r.). 

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  Nie dotyczy 

16. Data zamieszczenia w wykazie danych  o dokumencie 12.08..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 

   



 
 

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”.  

 Ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowiskowisko, który 
  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 



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

L.p. KARTA INFORMACYJNA 

1 Numer  karty/rok 5/2/2011 

2 Rodzaj dokumentu   Raport  
 
 

3 Temat dokumentu  
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport 
oddziaływaniu 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  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu Opis planowanego przedsięwzięcia 
Opis elementów przyrodniczych  środowiska objętych 
zakresem przewidywanego oddziaływania  planowanego 
przedsięwzięcia  
Przewidywane oddziaływanie  na poszczególne elementy 
środowiska w fazie realizacji i eksploatacji 
Zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań 
Analiza możliwych konfliktów społecznych  
Opis analizowanych wariantów  i ich oddziaływanie  na 
środowisko 
Propozycje monitoringu 
Trudności wynikające z niedostatków techniki jakie 
napotkano opracowując raport 

 
6 

Obszar którego dokument dotyczy  zgodnie z podziałem administracyjnym 
kraju 

gmina Tułowice , powiat opolski , województwo opolskie 
 

7. Znak sprawy  
 
 

8. Dokument wytworzył  Ekosystem Polska s.c. ul. Zelwerowicza 25, 43-100 Tychy 

   

9. Data dokumentu 
 

 Październik  2011 

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 
 5/1/2011 postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko 

16. Data zamieszczenia w wykazie danych  o dokumencie  17.10.2011 

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.) 



 
 
 
 
                            Tułowice dnia  14.10.2011r. 
RLiOŚ.6220.5.5.2011.TD 

 
OBWIESZCZENIE 

 
 Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1  w związku z  art. 79 ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o 
udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U.  Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) 
 
                                                                    ZAWIADAMIAM  

O POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM   PROWADZONYM Z UDZIAŁEM 
SPOŁECZEŃSTWA 

                                             
oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   pn.: „ 
Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej -Tułowice",  na  części działki nr 109/1  w Tułowicach”.  
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .  
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa biogazowni o mocy 2,0 MW, przystosowanej do przetwarzania kiszonki z 
kukurydzy, traw ,sorgo, wysłodków  buraczanych, osadów ściekowych, odpadów owocowo-warzywnych, 
odpadowej masy roślinnej, wywaru gorzelnianego oraz odchodów zwierzęcych (gnojowicy bydlęcej, świńskiej i 
pomiotu drobiowego)  w biogaz  
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek  z dnia  03 sierpnia 2011 roku.      
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: RLiOŚ.6220.5.2011.TD z dnia 8.08..2011r. 
Raport o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko złożył   w dniu 13 października 
2011 roku  inwestor  SENERGO Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań.  
 Zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy  z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o 
środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko  ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem 
społeczeństwa..  Wójt Gminy Tułowice  jest organem  właściwym do wydania decyzji  oraz do  rozpatrzenia 
uwag i wniosków. Decyzja zostanie  wydana po uzgodnieniu  z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym  w Opolu  oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. 
 Zgodnie z art. 77 ust. 1  i art. 79 ust. 1 pkt 2  ustawy  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego 
ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o opinię oraz do  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków wydania decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody na realizację . 
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych  o możliwości  zapoznania się z 
dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków  w terminie 21 dni  tj. od  18 października 2011 roku  
do 08 listopada 2011 roku 2011r. 
 Zgodnie z art. 34 ww. ustawy  uwagi i wnioski  mogą być wnoszone  w formie pisemnej lub ustnie do 
protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach , pokój nr 3  w godzinach urzędowania  lub za pomocą 
środków  komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania  ich podpisem elektronicznym.  Uwagi i 
wnioski złożone po upływie  wyznaczonego terminu  pozostawia się bez rozpoznania , zgodnie z art. 35   ustawy 
z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie , udziale 
społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 
 Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie 
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności , okresów  
zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy  strony albo z przyczyn niezależnych 
od organu . 
 Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego  w toku postępowania  strony oraz ich 
przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie 
swojego adresu . Zgodnie z §  2 tego przepisu,  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie 
pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny. 



 Niniejsze zawiadomienie  zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych  na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznych  Urzędu Gminy w Tułowicach. oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń   
w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Tułowice.  
 
 


