Zdzieszowice, 05.05.2010 r.

Oś. 7625-11/2009

POSTANOWIENIE
Na

podstawie

art.

123,

art.

49

ustawy

z

dnia

14

czerwca

1960

r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
oraz art. 69 ust. 4 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 ze zmianami)

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
po rozpatrzeniu wniosku przedłoŜonego przez
WAKRO Sp. z o.o. ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna

w

przedmiocie

uzyskania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

realizacji

przedsięwzięcia

polegającego na
Rozbudowie Zakładu WAKRO Sp. z o. o. w Krępnej o instalację do malowania
zlokalizowanego na działce o nr ew. 676/3 w Krępnej gmina Zdzieszowice

POSTANAWIA
zawiesić

postępowanie

administracyjne

w

przedmiocie

uzyskania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia do czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE
W dniu 25 listopada 2009 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek firmy WAKRO Sp. z o.o. w
Krępnej ul. Zdzieszowicka 51, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu WAKRO Sp. z o. o. w Krępnej o instalację do
malowania.
Burmistrz Zdzieszowic postanowieniem znak Oś.7625-11/2009 z dnia 28 grudnia

2009 r.

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach znak NZ/GJ4325-38/09 z dnia 07.12.09 r. oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu znak RDOŚ-16WOOŚ-6613-29-046/09/ioc z 14.12.09 r. narzucił na inwestora sporządzenie w pełnym zakresie raportu
oddziaływania na środowisko przewidzianego w art. 66 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 ze zmianami).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 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 ze zmianami) organ wydaje postanowienie o
zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań do czasu przedłoŜenia
przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na powyŜsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na postanowienie słuŜy zaŜalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za
pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

BURMISTRZ

Diter Przewdzing

Otrzymują:
1. WAKRO Sp. z o.o. - ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskwa w Opolu-ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
4. Strony postępowania:
- Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
- Starosta Krapkowicki – ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
- Danuta Gołasz – ul. Odrzańska 13, 47-330 Krępna
- Julianna i Józef Przybyła - ul. Krótka 2 ,47-330 Krępna
- Józef Kaletta i Anna Matysiak-Kaletta – ul. Zdzieszowicka 47, 47-330 Krępna
- Teresa i Artur Czapla - ul. Mickiewicza 23, 47-330 Zdzieszowice
- Hubert Smolnik – ul. Zdzieszowicka 16, 47-330 Krępna
5. A/a

