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     OBWIESZCZENIE 
 

ZAWIADOMIENIE  STRON O ZAKO ŃCZENIU POSTĘPOWANIA ORAZ  
O ZEBRANYCH DOKUMENTACH  I MATERIAŁACH PRZED WYDANI EM DECYZJI 

                    
 Zawiadamiam , że tutejszy organ  zebrał już wystarczające  dowody i materiały do 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 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 ul. Porcelitowa 4, 49-130 Tułowice 

 
      Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy  
ooś i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 12   (instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych  lub 
innych stopów , w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania  metali z odzysku  inne niż 
wymienione  w § 2 ust. 1 pkt 14) oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. a (  zabudowa przemysłowa lub 
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 
ha na obszarach  objętych  formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody , o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397). 
          Zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy ooś realizacja tego przedsięwzięcia wymaga uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót 
budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 
2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm). 
 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 
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. 
  
 Niniejsze zawiadomienie zostaje  zamieszczone  w publicznie dostępnym wykazie danych  na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Tułowicach oraz wywieszone  na tablicach 
ogłoszeń .   
                                                                                                                            

 Wójt Gminy Tułowice  
      Wiesław Plewa 
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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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


