
             Zdzieszowice, 18.01.2013 r.

OŚ.6220.9.1.2012.JBG/2013

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.  63  ust.  5,  ust. 6  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 z dn. 19 grudnia 2012 r.  przedłożonego przez Wakro Sp. z o.o. 
w Kr ępnej, ul. Zdzieszowicka 51

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

polegającego  na  „rozbudowie zakładu  Wakro  Sp.  z  o.o.  w  Krępnej  oraz  zakupie przecinarki  

plazmowej i specjalistycznego oprogramowania"

p o s t a n a w i a 

zawiesić  postępowanie administracyjne  w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji  ww.  przedsięwzięcia  do czasu przedłożenia  przez wnioskodawcę 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W  dniu  17 stycznia 2013  r.  Burmistrz  Zdzieszowic  postanowieniem  znak 

OŚ.6220.9.1.2012.JBG/2013,  stwierdził  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 

środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  pn  .„rozbudowa  zakładu  Wakro  Sp.  z  o.o.  w 

Kr ępnej oraz zakup przecinarki plazmowej i specjalistycznego oprogramowania" na działce o 

nr ew. 676/3 w Krępnej.



W oparciu o art. 63 ust. 5 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.), 

organ  wydaje  postanowienie  o  zawieszeniu  postępowania  administracyjnego  

w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  planowanego 

zamierzenia  inwestycyjnego  do  czasu  przedłożenia  przez  Inwestora  raportu  oddziaływania  

ww. przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie
   

          

                  BURMISTRZ

Dieter Przewdzing
 

  

 Otrzymuj ą:
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


