
             Zdzieszowice, 05.01.2011 r.

Oś. 7625-15/2010/2011

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  123  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 z późn.zm.) 

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. o instalację do malowania w Krępnej na

działce nr 676/3. 

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 7 grudnia  2010 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. o instalację do

malowania w Krępnej na działce nr 676/3. 

W  toku  postępowania  stwierdzono,  iŜ  wnioskowania  inwestycja  jest  przedsięwzięciem
opisanym w § 3 ust.1 pkt.14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzieć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)



i moŜe wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Dnia 10 grudnia 2010 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie,
o  którym  zostały  poinformowane  strony.  Zawiadomienie  zostało  umieszczone  na  stronie
internetowej  Urzędu  Miasta  Zdzieszowice  i  na  tablicy ogłoszeń.  Od  stron  biorących  udział  w
postępowaniu  nie  wpłynęły  Ŝadne  uwagi,  wnioski  oraz  zastrzeŜenia  dotyczące  podanych  do
publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku.

Wypełniając  dyspozycje  art.  64,  ust.  1  cytowanej  ustawy  zwrócono  się  z  pismem  do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  i  Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii  w sprawie konieczności przeprowadzenie oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismem - postanowieniem z dnia
22.12.10 r. o numerze RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-519/10/ioc  (wpłynęło do tut. urzędu 27.12.10 r.)
wyraził opinię, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
ustalając zakres raportu zgodny z art. 66 cytowanej wyŜej ustawy OOŚ tj. sporządzenie raportu w
pełnym zakresie. 

   Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 27.12.10 r.
(wpłynęło  do  tut.  urzędu  29.12.10  br.)  o  numerze  NZ/GJ-3425-57/10  wniósł  o  nałoŜenie  na
inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie otrzymanych opinii  oraz po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów i
zapisów zawartych  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych
obszarów  mieszkaniowych  w  sołectwach  Rozwadza-Krępna  w  obrębie  gminy  Zdzieszowice
zatwierdzonego  Uchwałą  Rady Miejskiej  Nr  LIV/400/98  z  dnia  17.06.1998 r.  oraz  po  ocenie
bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i
warunki Ŝycia ludzi,  dobra materialne, zabytki  kultury oraz ich wzajemne relacje,  moŜliwości i
sposoby  zapobiegania  i  ograniczania  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko,  Burmistrz
Zdzieszowic  w  dniu  5  stycznia  2011  r.  wydał  postanowienie  nr  Oś.  7625  –  15/2010/2011  o
obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  oraz  o  zakresie  raportu,  dla
przedmiotowej inwestycji, który sporzadzic naleŜy w pełnym zakresie zgodnym z 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 z późn.zm.). 

  

Wobec  powyŜszego,  organ  zawiesza  przedmiotowe  postępowanie  administracyjne  
w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  planowanego
zamierzenia  inwestycyjnego  do  czasu  przedłoŜenia  przez  Inwestora  raportu  oddziaływania  
ww. przedsięwzięcia na środowisko.



POUCZENIE

Zgodnie  z  art.  101  §  3  i  art.  103  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami): 
1. na  niniejsze  postanowienie  słuŜy  stronom  zaŜalenie  do  Samorządowego  Kolegium

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic  w terminie 7 dni od daty
doręczenia,

2. zawieszenie  postępowania  wstrzymuje  bieg  terminów  przewidzianych  w  Kodeksie
postępowania administracyjnego.

   
          

              BURMISTRZ 

         Dieter Przewdzing

Otrzymuj ą:
– Strony postępowania – zgodnie z rozdzielnikiem
– Wakro Sp. z o.o. - ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna 

       -       A/a


