
         Zdzieszowice, 16 lipiec 2008 r

Oś. 7625 – 5/08

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji nr 6/08

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie  z  art.  61  §  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 roku  Kodeksu  postępowania
administracyjnego ( teks jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)
Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, Ŝe w dniu 16 lipca 2008 roku na wniosek NORDFOLIEN
Polska Sp. z o.o.  ul. Rozwadzka 4, 47 – 330 Zdzieszowice wydano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na  Rozbudowie Zakładu
Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ul. Rozwadzka 4 .

Decyzja wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach,  ul.  Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B-207 w godz. 7.30 –
15.30.  



               
           Zdzieszowice, 16 lipiec 2008 r

Oś. 7625 – 5/08

D E C Y Z J A 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na  podstawie  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  –  Kodeksu  postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ); art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art. 48
ust. 2 pkt. 1 oraz art. 56  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr
62, poz.  627 z późniejszymi  zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 14 i  ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z  dnia  9  listopada  2004 r  w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U.
04.257.2573 z  p.zm.  )  po  rozpatrzeniu  wniosku NORDFOLIEN  Polska Sp.  z  o.o.   z  dnia  14
kwietnia   2008  r  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na
realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Nordfolien Polska Sp. z o.o.
w Zdzieszowicach, ul. Rozwadzka 4”

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja jest  zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  Nr  2  dla  sołectwa  Rozwadza  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w
Zdzieszowicach Nr XXI/163/2000 z dnia 29 lutego 2000 r ( Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 19 z dnia
15.03.2000 r, poz. 73), teren inwestycji 
Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 4 na działkach o nr
ewid.:859/1 i 860/2.
W trakcie  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.  Rozbudowa Zakładu  Nordfolien  Sp.  z  o.o.  w
Zdzieszowicach przedsięwzięcie zostało zmienione w stosunku do danych zawartch w raporcie z
2006 r. oraz decyzji Oś. 7625-1/06 z 14.06.2006 r.
W  kompleksie  produkcyjno-biurowym  zrealizowane  będą  dodatkowo  następujące  zadania
inwestycyjne: 
– montaŜ oraz uruchomienie linii produkcyjnej nr 10 w rozbudowanej hali konfekcji,
– montaŜ  i  uruchomienie  maszyny  konfekcjonującej  Elektronik  nr  3  w istniejącej  części  hali

konfekcji,
– montaŜ  wentylatora  ściennego  stacji  trafo  na  wysokości  4,5  m  w  nowej  części  zaplecza

technicznego,
– dostawienie dodatkowego kontenerowego magazynu farb z wentylatorem mechanicznym,
– montaŜ 2 zbiorników o pojemności 6,4 m3 do magazynowania gazu propan-butan. 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich



-  inwestor  zabezpieczy  niezbędne  warunki  do  funkcjonowania  zaplecza  budowy  ze  stosowną
infrastrukturą  i  odprowadzeniem  ścieków  deszczowych  w  sposób  zabezpieczający  przed
zanieczyszczeniem i spływem wód na tereny przyległe, 
- zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do niej,
w celu minimalizacji uciąŜliwości dla środowiska odpadów powstałych w fazie budowy, naleŜy:
wydzielić odpowiednio przygotowane i zabezpieczone miejsca do selektywnego magazynowania
powstających odpadów, opracować sposób zagospodarowania wszystkich powstających odpadów
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, konsekwentnie zagospodarować zmagazynowane
odpady, a po zakończeniu budowy teren ich magazynowania uporządkować i przywrócić do stanu
pierwotnego,
-  wytworzone  odpady  w  pierwszej  kolejności  poddawać  odzyskowi  lub  unieszkodliwieniu  w
miejscu ich powstania, a dopiero, gdy będzie to niewykonalne ( ze względów ekonomicznych i
technologicznych)  odpady  przekazać  innemu  posiadaczowi  odpadów,  posiadającemu  stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, unieszkodliwiania, odzysku,
- prowadzić selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych o kodzie:

• 07 02 04 – rozpuszczalniki z mycia elementów do drukarek w ilości nie przekraczającej
2,87 Mg/rok

• 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne  w ilości nie
przekraczającej 0,87 Mg/rok

• 08 03  14 –  szlamy farb  drukarskich  zawierające  substancje  niebezpieczne  w ilości  nie
przekraczającej 1,44 Mg/rok

• 13 02 08 – przepracowane oleje przekładniowe i  smarowe w ilości  nie przekraczającej
0,28 Mg/rok

• 13 01 13 – zuŜyty olej hydrauliczny w ilości nie przekraczającej 0,01 Mg/rok
• 15 02 02 – zuŜyte zaolejone czyściwo i rękawice ochronne w ilości nie przekraczającej 0,28

Mg/rok
• 15  01  10  –  opakowania  zanieczyszczone  substancjami  niebezpiecznymi  w  ilości  nie

przekraczającej 0,29 Mg/rok
i inne niŜ niebezpieczne o kodzie:

• 07 02 13 – odpady z PE oraz tuleje z PCV w ilości nie przekraczającej 140 Mg/rok
• 15 01 01 – opakowania papierowe,  tekturowe i  makulatura w ilości nie przekraczającej

0,7 Mg/rok
• 15 01 02 – opakowania  z tworzyw sztucznych  – pojemniki,  folie  i  taśmy w ilości  nie

przekraczającej 7,0 Mg/rok
• 15 01 03 – odpadowe drewno opakowaniowe w postaci palet w ilości nie przekraczającej

21 Mg/rok
• 17 04 05 – złom, metale Ŝelazne w ilości nie przekraczającej 0,7 Mg/rok
• 17 09 04 – gruz z rozbiórek i remontów w ilości nie przekraczającej 0,7 Mg/rok

- zakazuje sie mieszania odpadów niebezpiecznych róŜnych rodzajów oraz mieszania odpadów
niebezpiecznych z odpadami innymi niŜ niebezpieczne,
-  wielkość  emitowanego do otoczenia hałasu,  podczas prac budowlanych musi  zawierać  się  w
obowiązujących normach – zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska 
-  planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska,
prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  w  sposób  ograniczający  do  minimum uciąŜliwość
hałasową 
-  przy  prowadzeniu  prac  naleŜy  dąŜyć  do  tego,  aby  stęŜenie  substancji  zanieczyszczających
emitowanych  do  powietrza  atmosferycznego,  natęŜenie  hałasu  nie  przekraczały  wartości
dopuszczalnych,  jak  równieŜ  aby  oddziaływanie  przedsięwzięcia  nie  stanowiło  zagroŜenia  dla
środowiska,
-  zastosować  cichobieŜne  wentylatory  wyciągowe  dachowe  gwarantujące  nie  przekraczanie
poziomu mocy akustycznej LWA,max=80 dB-A,            
-  zastosować  instalację  dopalania katalitycznego lotnych  związków organicznych powstałych  w



trakcie  procesu  drukowania,  gwarantuje  dotrzymanie  standardów  emisyjnych  redukcji  lotnych
związków organicznych do 20 mg/m 3

- prowadzić cykliczne mycie koszów z pozostałości wosku polietylenowego w zamkniętym obiegu
wodnym, co zapewni sprawność produkcyjną wytłaczarek,
- montaŜ nowych urządzeń i przeniesieni starych, a takŜe wzrost zuŜycia farb i rozpuszczalników
(prognoza c.a. 28,7%) nie spowoduje znacznego wzrostu emisji z uwagi na parametry techniczne I
wydajność dopalacza katalitycznego (odciąg od 3 maszyn drukujących z wyłączeniem urządzenia
Elektronik nr 3) oraz 1% wzrost emisji z procesu malowania przyjęty dla wentylacji  kontenera
magazynowego,  
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów
przyrodniczych  wyłącznie w takim zakresie,  w jakim jest  to konieczne w związku z realizacją
inwestycji.

3.  Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie
budowlanym. 
- przedsięwzięcie powinno być  realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących
przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz. U. z
2001 r. Nr115, poz. 1229 ze zm.) 
- zastosowane wyroby budowlane i instalacyjne powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej
jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania,
-  inwestor  zapewni  dotrzymanie  obowiązujących  standardów  jakości  powietrza,  poprzez
zastosowanie stosownych rozwiązań o charakterze procesowym i urządzeń technicznych zgodnie ze
standardem opisanym w raporcie i charakterystyce technicznej inwestycji. 
-  rozwiązania  technologiczne  i  budowlane  winny  zapewnić  dotrzymanie  standardów  jakości
środowiska w zakresie hałasu – w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45dB.
- zastosowanie technologii produkcji bezodpadowej:

• zastosowanie recyklingu odpadów polietylenowych,
• zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów polietylenowych, 

- przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie
warunków jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
-  powstałe  ścieki  o  charakterze  socjalno-bytowym  naleŜy doprowadzić  do  sieci  kanalizacyjnej
miasta Zdzieszowice,
- prowadzić monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z posiadanym pozwoleniem na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- emisje zanieczyszczeń gazowych (Mg/rok) i pyłowych w ilościach nie przekraczających:

• octan etylu – 1,2165
• etylobenzen – 1,3487
• ozon – 0,0044
• węglowodory alifatyczne (etylen) – 14,5636 
• węglowodory aromatyczne – 0,0315
• pył PM10 – 0,0182
• dwutlenek siarki – 0,0893
• dwutlenek azotu – 1,574
• tlenek węgla – 0,446

4. Wymogi  w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii  przemysłowych, w odniesieniu do
przedsięwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzających  zagroŜenie  wystąpienia  powaŜnych
awarii: 
nie dotyczy



5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
oddziaływania na środowisko:

 nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
uŜytkowania:

 nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w przedsięwzięcia – na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

- realizacji inwestycji w sposób zapewniający by nie wystąpiło negatywne oddziaływanie na
środowisko i powodowało uciąŜliwości dla otaczającego środowiska,

- zastosowanie materiałów, urządzeń i technologii  przyjaznych środowisku (bezpieczne
ekologicznie),

- przestrzegania w trakcie realizacji robót budowlanych i montaŜowych reŜimów technologicznych
i przepisów bhp,

- praca 6 wentylatorów dachowych hali ekstruzji typu RDM musi odbywać się przy wydajności
max 12 500 m 3/h,

- ustawienia pracy 6 wentylatorów dachowych typu RDM maksymalnie na pierwszym biegu,

- spedycje i odprawę samochodów cięŜarowych z okolic portierni naleŜy przenieść do północnej
części zakładu ( w pobliŜe bramy północnej),

- prowadzić: stały monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z posiadanym
pozwoleniem na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz pomiar poziomu hałasu przy
najbliŜszej zabudowie jak równieŜ prowadzić ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,

- projektowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewnią, Ŝe realizacja i eksploatacja
przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza
terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

- zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2007 r. Nr 39, poz.
251 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu odpadów polietylenowych,

- w realizacji inwestycji naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych
i przyrodniczych w obrębie terenu inwestycji w tym utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w
przypadku kolizji inwestycji z zielenia naleŜy uzyskać decyzję zezwalająca na wycinkę drzew
i krzewów,  

- utrzymania w czystości teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół inwestycji,

8. Raport oddziaływania na środowisko stanowi załącznik  ww. decyzji. 



U Z A S A D N I E N I E 
Zgodnie  z  art.  46  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r  –  Prawo  ochrony  środowiska
( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), inwestycja o nazwie  „rozbudowa zakładu NORDFOLIEN
Polska  Sp.  z  o.o.  W Zdzieszowicach  przy  ul.  Rozwadzkiej  4”  jest  zaliczone  do  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko - § 3 ust. 1 pkt. 14 i ust. 2  rozporządzenia Rady
Ministrów z  dnia  9  listopada  2004 r  w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z póŜn. zm. ), który Wnioskodawca przedłoŜył wraz z wnioskiem.
Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie
na  budowę  lub  dokonaniem  zgłoszenia  robót  budowlanych  inwestor  musi  legitymować  się
ostateczną decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji
zostało  wszczęte  15  kwietnia  2008  r.  na  wniosek  NORDFOLIEN  Polska Sp.  z  o.o,
ul. Rozwadzka 4, 47-330 Zdzieszowice z dnia 14.04.2008r. – wniosek bez numeru.
Do wniosku Inwestor dołączył 3 egzemplarze opracowania: „Aneks do raport oddziaływania na
środowisko  przedsięwzięcia:  Rozbudowa  Zakładu  Nordfolien  Polska  Sp.  z  o.o.,  47-330
Zdzieszowice,  wykonany w styczniu  2008 r.  przez zespół  specjalistów z Zakładu  Projektowo-
Usługowego HI-EKO S.C. Halina i Zbigniew Juszczak - ul. Odrzańska 20, 45-644 Opole.

W trakcie postępowania wynikającego zgodnie z art. 10 k.p.a (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm. z dnia 17 listopada 2000 r, ) i art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 kwietnia
2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) zapewniono udział
społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz na stronie internetowej urzędu. 
W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w sprawie mieszkańcy i
organizacje ekologiczne mogły wnosić  zastrzeŜenia do planowanego przedsięwzięcia.  Uwag nie
wniesiono. 
W trakcie  przeprowadzonego  postępowania  administracyjnego  ustalono,  Ŝe na  terenie  objętym
wnioskiem  tj.  na  działkach  ewidencyjnych:  859/1  i  860/2  obowiązuje  miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXI/163/2000 z dnia 29 lutego 2000); planowane
przedsięwzięcie wpisuje się w ustalenia tegoŜ planu – symbol planu -  3P-U – tereny przemysłowo
– usługowe.
Po analizie raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia  przygotowano
projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
ochrony środowiska i wynikających z nich obowiązków nałoŜonych na inwestora.
Spełnienie  wymagań  wskazanych  w  niniejszej  decyzji  na  etapie  realizacji  i  eksploatacji
planowanego  przedsięwzięcia  spowoduje,  iŜ  wszelkie  uciąŜliwości  inwestycji  zamkną  się  w
granicach działki Inwestora.  
Obowiązki nałoŜone na NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o. mają na celu maksymalne ograniczenie
uciąŜliwości przedsięwzięcia na otaczające środowisko.    
Zgodnie z art. 48 ust. 2 oraz art. 57, ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) wystąpiłem do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach (pismo z dnia 04.04.08 r.  - Oś.7625-5/08) i  Starostwa
Powiatowego w Krapkowcach (pismo z dnia 17.04.08 r – Oś.7625-5a/08) o uzgodnienie projektu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  postanowieniem o  nr  NZ/MO -4325-27/08  z  dnia
9 lipca 2008 r.  (  wpłynęło  do urzędu 11.07.08 r.)  uzgodnił   NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o.
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji: na dz. Nr 859/1 i 860/2.
Starosta Krapkowicki postanowieniem z dnia 9 lipca 2008 r. (wpłynęło do urzędu 16.07.08 r.) znak
pisma  ROŚ.  7633-28/08  uzgodnił  pozytywnie  przedsięwzięcie  związane  z  montaŜem  i
uruchomieniem  linii  produkcyjnej  nr  10  z  drukarką  i  urządzeniem  do  naświetlania  folii  w



rozbudowanej części hali oraz maszyny konfekcjonującej Elektronik nr 3 w istniejącej części hali
dla realizowanego przez NORDFOLIEN Polska Sp z o.o. 

Po przeanalizowaniu całości sprawy stwierdzam, Ŝe przedmiotowa inwestycja jest zgodna z funkcją
zagospodarowania omawianego terenu. 
  

Biorąc powyŜsze pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji  słuŜy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.

Zgodnie  z  art.  46  ust.  4b  ustawy  z  dnia  27  kwietnia 2001  r  –  Prawo  ochrony  środowiska
( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten winien
być  złoŜony  nie  później  niŜ  przed  upływem  dwóch  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja  o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Zgodnie  z  art.  56  ust.9  ustawy  prawo  ochrony  środowiska  decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach wiąŜe organ wydający decyzję pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
    

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł 
(dwieście pięć złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 
Opłatę naleŜy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach Bank Spółdzielczy Zdzieszowice Nr konta  44 8883 1015 2002 00 10 5910
0001.

                              Z up. BURMISTRZA

                   Krzysztof Krzywkowski
                                  Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymuj ą:
- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o.
- A/a



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/6/2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia: Rozbudowa Zakładu
Nordfolien Polska Sp. z o.o. W
Zdzieszowicach, ul. Rozwadzka 4 

3 Znak sprawy Oś.7625-5/08
4 Data wydania 16.07.2008 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyNORDFOLIEN Polska Sp. z o.o.
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji -
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu,

nazwa komórki organizacyjnej, numer
pokoju, numer telefonu)

Urząd Miejski Zdzieszowice 
Referat Infrastruktury i Ochrony
Środowiska
Pok. Nr B 207 
Tel. 077/4064453

9 Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub o
dokonanych w nich zmianach  

Ostateczna  - 30.07.2008 r

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących podmiotu, którego dotyczy
decyzja

-

11 Uwagi -


