Kędzierzyn – Koźle, 2018-09-28
OSR-OS.6220.19.2017

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle
o prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz 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 2017r., poz. 1405 ze zm.), Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle
podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa instalacji propoksylatów”, planowanego do realizacji
w Kędzierzynie – Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15,
na dz. nr 602/490 i 602/132, obręb Blachownia,
oraz informuje, że:
1) planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla którego stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko; w ramach prowadzonej oceny zostały złożone uzupełnienia do informacji zawartych
w dokumentacji sprawy, w tym przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko;
2) postępowanie w sprawie wydania decyzji zostało wszczęte na wniosek Spółki PCC Synteza S.A.
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolnej 15;
3) planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącej instalacji propoksylatów o nowe węzły
służące do neutralizacji, filtracji i mieszania nowych produktów, nowe węzły przygotowania wsadów
(starterów) do istniejących reaktorów oraz układy do przechowywania i dystrybucji nowych produktów
(stanowiska rozładunku, załadunku, nowe zbiorniki magazynowe, tace przeciwrozlewowe, itp.);
w wyniku realizacji przedsięwzięcia wprowadzona zostanie produkcja nowych wyrobów, które
wytwarzane będą zamiennie z obecnie wytwarzanymi produktami.
4) organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Kędzierzyn –
Koźle, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnienia/ opinii będą: Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu, Marszałek Województwa Opolskiego oraz Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu;
5) w związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się
w dniach 01.10.2018r. – 30.10.2018r. z dokumentacją dotyczącą sprawy - z wnioskiem, raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniami oraz z innymi dokumentami
zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta
Kędzierzyn – Koźle przy ul. Piramowicza 32, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr
428, w godzinach od 08:00 do 14:30
6) w tym samym terminie, tj. od dnia 01.10.2018r. – 30.10.2018r. można zgłaszać uwagi i wnioski
dotyczące przedmiotowej sprawy. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: osi@kedzierzynkozle.pl
7) złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie
określonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle, wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

