
                                     Zdzieszowice, 26 marzec 2013 r.

OŚ.6220.2.2013.JBG
OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zdzieszowic

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. 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.)

zawiadamiam, że:

1.  Przystąpiono  do  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  pn. 
„Rozbudowa  Zakładu  WAKRO  Sp.  z  o.o.  w  Krępnej  oraz  zakup  przecinarki  plazmowej 
i  specjalistycznego  oprogramowania, na  działce  nr  676/3  w  Krępnej  gmina  Zdzieszowice, 
zaliczonego  do  kategorii  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko.

2.  Na  wniosek  firmy  WAKRO  Sp.  z  o.o.  w  Krępnej  ul.  Zdzieszowicka  51  zostało  wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia.

3.  Przedmiotem  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  będzie  zgoda  na  realizację 
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakup przecinarki 
plazmowej i specjalistycznego oprogramowania".

4. Organem właściwym do: 
a) wydania decyzji jest Burmistrz Zdzieszowic,
b) uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Opolu,
c) wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach.

5. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
ul. Bolesława Chrobrego 34, pok. B-207, tel. 77/4064453 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
(7.30-15.30)  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach 
www.bip.zdzieszowice.pl

6. W przedmiotowym postępowaniu istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

7. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do tut. Urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub 
za pomocą  środków komunikacji  elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( za dzień publicznego 
ogłoszenia przyjmuje się 26 marzec 2013r.

8. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

9. Informacje powyższe zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. 
Bolesława Chrobrego 34, w pobliżu planowanej inwestycji oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej.

    Z up. BURMISTRZA
      mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

      
Otrzymują:

- Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
- A/a


