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

KARTA INFORMACYJNA 

1 Numer  karty/rok 10/ 1/2011 

2 Rodzaj dokumentu Postanowienie 
 
 

3 Temat dokumentu Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: 
„ :Wykonanie  obiektów  małej retencji oraz wykonanie  konserwacji 
rowów  nawadniających  na terenie Nadleśnictwa Tułowice  w 
ramach zadania „ Zwiększenie   możliwości  retencyjnych  oraz 
przeciwdziałanie powodzi i suszy  w ekosystemach leśnych  na 
terenach nizinnych” polegającej na budowie zastawki piętrzącej w 
Leśnictwie Tułowice oddział 8d 
 

4 Nazwa Dokumentu Wniosek wydanie zezwolenia 
 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu  Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego  przedsięwzięcia środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji pn: „Zwiększenie  możliwości  
retencyjnych  oraz przeciwdziałanie powodzi  i suszy  w 
ekosystemach  leśnych  na terenach nizinnych polegającej na 
wykonaniu  obiektów małej retencji  oraz wykonanie konserwacji 
rowów  nawadniających na terenie Nadleśnictwa Tułowice: 
– Budowa zastawki piętrzącej Nr Z-3 na rowie szczegółowym SN-2 
w km 1+070 Leśnictwo Św. Hubert oddział 8d (działka ewidencyjna 
nr  8/1, obręb Tułowice) 
 
 
 

 
6 

Obszar którego dokument dotyczy  zgodnie z podziałem administracyjnym 
kraju 

gmina Tułowice , powiat opolski , województwo opolskie 
 

7. Znak sprawy RLiOŚ.6220.10.3.2011.TD 
 

8. Dokument wytworzył   
Wójt Gminy Tułowice  

   

9. Data dokumentu 
 

15.11.2011r. 

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  Tak 

15. Numery kart innych dokumentów  w sprawie 10/2011 

16. Data zamieszczenia w wykazie danych  o dokumencie   24.11..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.) 

18. Uwagi   
 

 

 
             Tułowice dnia  15.11.2011r. 



RLiOŚ.6220.10.4.2011.TD 
 
 
ZAWIADOMIENIE  STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH  I MAT ERIAŁACH  

PRZED WYDANIEM DECYZJI 
 
 
 Zawiadamiam , że tutejszy organ  zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  „Wykonanie  
obiektów  małej retencji oraz wykonanie  konserwacji rowów  nawadniających  na terenie 
Nadleśnictwa Tułowice”  w ramach zadania „Zwiększenie   możliwości  retencyjnych  oraz 
przeciwdziałanie powodzi i suszy  w ekosystemach leśnych  na terenach nizinnych” 
polegającej na budowie zastawki piętrzącej Nr Z-3 w Leśnictwie Św. Hubert oddział 8d 
(działka ewidencyjna nr 8/1, obręb Tułowice).  
 
 Stosownie do przepisu  art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego   
organ administracji  obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego   
i wydaniem decyzji  do wysłuchania wypowiedzi stron  co do przeprowadzonych dowodów, 
zgromadzonych  materiałów  oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek 
należytego  i wyczerpującego informowania stron  uprzejmie przypominam, że wspomniany  
przepis jest jednocześnie  szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału   
w każdym stadium postępowania. 
 
 W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 Kpa informuję, że z materiałami 
dotyczącymi sprawy  można zapoznać  się  w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach, pokój 
nr 3  z możliwością zgłoszenia swoich  uwag w terminie 14 dni  od daty otrzymania 
niniejszego zawiadomienia. 
  
 
 
 
 

 
 

Otrzymują: 
(za zwrotnym  potwierdzeniem odbioru) 
1. Iwona Dołżycka-pełnomocnik 
    ul. Sokolnicka 5 
    49-120 Dąbrowa Niemodlińska  
 2. strony wg rozdzielnika  
 3.  aa    
 


