Namysłów, dn. 08.01.2015 r.
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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
3 października 2008 r. o udostępnianiu
społeczeństwa w ochronie środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamiam
że na wniosek z dnia 17.12.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.12.2014 r.) Firmy
Budowlano – Transportowej SOBUD Sp. z o. o., ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29,
50-078 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przetwarzaniu
odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 10 01 02 – (popioły lotne z węgla)
w instalacji do produkcji betonu”, w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej 19-21, działka nr
397/4.
Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów innych niż
niebezpieczne o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla, w instalacji do produkcji betonu,
w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej 19-21, działka nr 397/4 w ramach działalności
polegającej na produkcji betonu towarowego z przeznaczeniem dla potrzeb budownictwa
przemysłowego i indywidualnego.
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/.
Sprawę prowadzi:
Sylwia Zając – stanowisko ds. ochrony środowiska
tel. 77 4190 345
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