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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY   TUŁOWICE 

                                     
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na 
realizację przedsięwzięcia . 
 
 Na podstawie art. 61 ustawy z dnia14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego  (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 74 
ust. 3  ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego 
ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na 
środowisko  (Dz.U.z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)   Wójt Gminy Tułowice zawiadamia  strony 
postępowania  o wszczęciu postępowania w dniu 29 listopada 2011 roku  w sprawie wydania decyzji   
o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa  
i adaptacja  części byłego  Zakładu Ceramiki  w Tułowicach  dla potrzeb  uruchomienia produkcji  
wyrobów  z tworzyw sztucznych „ na działkach nr 130/81, 130/82, 130/93, 130/95, 130/110, 130/113, 
130/79, 130/91, 130/94, 130/96, 130/97, 130/98, 130/99, 130/100, 130/101, 130/112 położonych w 
obrębie Tułowice , gmina Tułowice 
 
Inwestor: Neo Plus Technology Sp. z o.o , ul Fabryczna 10, 98-300 Wieluń 
 
 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 
przedsięwzięcia 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.  

 Zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie  
środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz.U.z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) 
informuje o  możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz możliwości  
składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Tułowicach mieszczącym się przy ulicy Szkolnej 1 w 
Tułowicach, pokój nr 3 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych 
prowadzonym przez Urząd Gminy w Tułowicach. 
            Informacje  o wniosku   złożonym  w imieniu inwestora przez  pełnomocnika Panią Grażynę 
Kawczyńską umieszczono w  publicznie dostępnym  wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku prowadzonym przez Urząd Gminy w Tułowicach. 
 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia  
w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu  opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Opolu.  
 W przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i przedłożenia raportu decyzje wydaje się po zaopiniowaniu warunków realizacji 
przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu  
i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań ochrony środowiska   
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Opolu. 
 Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 
opinii  i uzgodnień. 
 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. 
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 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 . W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku doręczenie 
pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny. 
 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  
o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz o ocenach 
oddziaływania  na środowisko  (Dz.U.z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)  jeżeli liczba stron przekracza 20  
stosuje się przepis art. 49 Kpa. 
 
           Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 zastosowano  
art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiący, że strony mogą być zawiadamiane  
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. 
 
       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 w celu 
powiadomienia stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym  zgodnie z wykazem 
znajdującym się w aktach sprawy. 
  
  W przypadku  zawiadomienia  stron  przez publiczne  obwieszczenie, doręczenie uważa się za 
dokonane  po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia   
 
 
                          Zastępca Wójta   
                                                                                                      Teresa Kucharzak -Juszczyk 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


