
            Tułowice dnia 15.05.2013r.
RLiOŚ.6220.4.6.2013.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  odpowiedzi  na  wystąpienie  Wójta  Gminy Tułowice  z dnia 24 kwietnia 2013 r.
znak:RLiOŚ.6220.4.2.2013.TD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię  
w  sprawie  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  
i  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko   dla  planowanego  przedsięwzięcia   pn.
„Przebudowa    i  adaptacja   części  byłego   Zakładu  Ceramiki   w  Tułowicach   dla  potrzeb
uruchomienia produkcji  wyrobów  z tworzyw sztucznych i wyrobów aluminiowych” 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.  (postanowienie  znak:  WOOŚ.4241.116.2013.ES  z  dnia
10.05.2013r.) .
            
             Informuję zatem  o uprawnieniach  wszystkich stron tego postępowania  wynikających  
z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego.   
            W związku z powyższym wypełniając ustawowy obowiązek należytego  i wyczerpującego
informowania  stron    przypominam,  że  wspomniany   przepis  jest  jednocześnie   szczególnym
uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału  w każdym stadium postępowania.

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.  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 podane stronom do wiadomości  przez  zamieszczenie  
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.
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 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 daty publicznego ogłoszenia.  
      
                                                                                                            Wójt Gminy Tułowice 

Wiesław Plewa
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