
 
     Tułowice dnia 23.10.2012r. 

RLiOŚ.6220.16.22.2012.TD 
 

 
OBWIESZCZENIE 

 
 
    Działając na podstawie 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)  
 
                                            ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA    
 
że w dniu 23 października 2012 roku pismem znak:  RLiOŚ.6220.16.20.2012.TD    wystąpiono do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Opolu o uzgodnienie pod względem wymagań 
ochrony środowiska warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia  oraz  pismem znak: 
RLiOŚ.6220.16.21.2012.TD do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu  
o zaopiniowanie warunków realizacji planowanego 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.  
    
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   
 
   Z treścią zgromadzonej dokumentacji   można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Tułowicach pokój 
nr 3 (stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska) w godzinach pracy urzędu, w terminie 
7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.   
 
               Wójt Gminy Tułowice  
             Wiesław Plewa 
 
Otrzymują: 
1.Pani Grażyna Kawczyńska  
   Przedsiębiorstwo Projektowania Sp. z o.o.  
   BIPROMAG -1       
   ul. Toszecka 99 
   44-100 Gliwice 
2. pozostałe strony poprzez  obwieszczenie zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy 
3. aa       


