Zdzieszowice, 18.08.2010 r.
Oś. 7625 – 7/10

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 ust. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze
zmianami )

zawiadamiam
Ŝe na wniosek NORDFOLIEN POLSKA Sp. z o.o. w dniu 17.08.2010 r. wszczęte zostało
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dobudowie nowej
linii nr 9 z maszyną drukującą do produkcji nowego asortymentu folii stretch-hood w
ilości ok. 2500 Mg/rok w hali produkcyjnej Zakładu Nordfolien Sp. z o.o. w
Zdzieszowicach, ul. Rozwadzka 4 na działkach nr 859/1 i 860/2.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. : 859/1 i 860/2.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z
art. 74 ust. 3 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. Nr 199, poz.1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez
obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Zgodnie z art. 64 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. Nr 199, poz.1227) w dniu 17.08.2010 r. organ
prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii, co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wyznacza się stronom postępowania w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyŜszej
informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złoŜenie pisemnych wniosków i zastrzeŜeń w Referacie
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława
Chrobrego 34, pok. B-207, w godzinach 7.30-15.30.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na
stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach: www.bip.zdzieszowice.pl oraz
wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.
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