
 

         Tułowice dnia 22.07.2011r. 
RLiOŚ.6220.3.6.2011.TD 

 

OBWIESZCZENIE 

 

 Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1  w związku z  art. 79 ustawy z dnia  3 października 2008 roku  

o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie 

środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U.  Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) 

 

                                                                    ZAWIADAMIAM  

O POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM   PROWADZONYM Z UDZIAŁEM 

SPOŁECZEŃSTWA 

                                             

oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   

pn.: przedsięwzięcia  pn.: „ Przebudowa  hali produkcyjno-magazynowej, wraz  ze zmianą technologii 

produkcji , zlokalizowanej  przy ulicy  Porcelitowej  4 na działce nr 130/102 w Tułowicach”  

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .  

 Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek  z dnia  17 maja 2011 roku.     

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: RLiOŚ.6220.3.2011.TD z dnia 19.05.2011r. 

Raport o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko złożył   w dniu 19 lipca 

2011 roku  Pan Paweł Dygdoń  pełnomocnik  działający w imieniu inwestora  GREENAGRO S.A. ul. 

Ligocka 103,  40-568 Katowice.  

 Zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy  z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  

o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko  ( Dz. U.  Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) postępowanie niniejsze 

prowadzone jest z udziałem społeczeństwa..  Wójt Gminy Tułowice  jest organem  właściwym do 

wydania decyzji  oraz do  rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie  wydana po uzgodnieniu  z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Opolu  oraz Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Opolu. 

 Zgodnie z art. 77 ust. 1  i art. 79 ust. 1 pkt 2  ustawy  o udostępnieniu informacji  o środowisku  

i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko  wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o opinię oraz 

do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację . 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych  o możliwości  zapoznania się z 

dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków  w terminie 21 dni  od daty ogłoszenia  niniejszego 

zawiadomienia , tj. od 25.07.2011r. do 17.08.2011r. 

 Zgodnie z art. 34 ww. ustawy  uwagi i wnioski  mogą być wnoszone  w formie pisemnej lub 

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach , pokój nr 3  w godzinach urzędowania  

lub za pomocą środków  komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania  ich podpisem 

elektronicznym.  Uwagi i wnioski złożone po upływie  wyznaczonego terminu  pozostawia się bez 

rozpoznania , zgodnie z art. 35   ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  

o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

 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.  

              
 


