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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących
Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 24 września
2013 r. na wniosek firmy WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej ul. Zdzieszowicka 51 podstępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego
na „rozbudowie Działu Badań i Wdrożeń poprzez budowę Labolatorium Materiałów Sypkich
i Procesów Spawalniczych wraz z wyposażeniem w miejscowości Krępna, gmina
Zdzieszowice na działce o nr ewidencyjnym 676/3 obręb 004 Krępna”.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego
wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję Pana/Panią o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10
k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do
przeglądania akt sprawy, uzyskanie wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu
dowodowym.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w 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 z późn.zm.) decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie
wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,
 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych opinii i uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych
od organu.
Na podstawie art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z §2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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Otrzymują:
1. Strony postępowania:
-Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – ul. Oleska 127, 46-020 Opole
- Danuta Gołasz – ul. Odrzańska 13, 47-330 Krępna
- Józef i Julianna Przybyła – ul. Krótka 2, 47-330 Krępna
- Józef Kaletta i Anna Matysiak-Kaletta – ul. Zdzieszowicka 47, 47-330 Krępna
2. Wakro Sp. z o.o. - ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
- A/a

