
 
 

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

1 Numer  karty/rok  4/ 4/2013 

2 Rodzaj dokumentu Raport 
 
 

3 Temat dokumentu Opis środowiska naturalnego, na które inwestycja moze oddziaływać. Opis 
inwestycji , opis stanu istniejącego , warianty. Działania ochronne na etapie 
budowy , eksploatacji i likwidacji zakładu. 
 

4 Nazwa Dokumentu Raport o oddziaływaniu  na środowisko  przedsięwzięcia  
pn.” 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 
 
 
 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu  Opis elementów środowiska  objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 Opis przedsięwzięcia,  
Analiza wariantów 
 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko wybranego 
wariantu w fazie budowy, przebudowy oraz eksploatacji 
Podsumowanie oddziaływania na środowisko 
Analiza możliwych konfliktów społecznych 
Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
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Obszar którego dokument dotyczy  zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju 

gmina Tułowice , powiat opolski , województwo opolskie 
 

7. Znak sprawy  RLiOŚ.6220.4.2013.TD 
 

8. Dokument wytworzył   
Ekosystem polska S.C. Karolina Kozłowska , Anna Ściślak, ul. 
Zelwerowicza 25, 43-100 Tychy 

   

9. Data dokumentu 
 

  Wrzesień 2013 

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  4/2013 wniosek 
 4/1/2013 postanowienie  
 4/2/2013 postanowienie  
 4/3/2013 postanowienie 

16. Data zamieszczenia w wykazie danych  o dokumencie     2013. 

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 

  


