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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 05.09.2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2013 r.) firmy SOBUD
Sp. z o. o., ul. Staromiejska 19-21, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie popiołu lotnego w procesie produkcji betonu”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w północnej części Namysłowa przy
ul. Staromiejskiej na działce nr 397/4. Sterowanie procesem produkcyjnym odbywa się
automatycznie poprzez system komputerowy. Maksymalna wydajność węzła wynosi 40 m 3
betonu/godzinę.
Popioły lotne wykorzystywane będą do produkcji betonu. Ze zbiorników na cement oraz ze
zbiornika popiołu lotnego poprzez podajniki ślimakowe podawany zostaje cement i popiół do
wagi cementu. Po zakończeniu odmierzania stosownej ilości popiołu i cementu otwiera się
zawór sterowany elektrycznie w wadze cementu i zostaje on dostarczony przez rurę gumową
do mieszarki.
Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16
w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397).
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się
po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie
oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu..
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów
współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego
w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji/.
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