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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.:
„Budowa instalacji do produkcji żywic rezolowych”,
planowanego do realizacji w Kędzierzynie – Koźlu, na terenie przemysłowym przy ul. Mostowej,
na dz. nr 353/6, obręb Azoty.
oraz informuje, że:
1) planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
2) postępowanie w sprawie wydania decyzji zostało wszczęte na wniosek Spółki Pfleiderer Silekol
Sp. z o.o., ul. Mostowa 30K, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
3) w ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę instalacji technologicznej produkcji żywic
rezolowych stosowanych jako lepiszcze w różnych branżach przemysłowych otrzymywanych w procesie
kondensacji fenolu z formaldehydem w obecności katalizatorów zasadowych. Instalacja do
otrzymywania żywic rezolowych składać się będzie z następujących węzłów: węzeł magazynowania i
dozowania surowców, węzeł syntezy i destylacji, węzeł magazynowania produktów gotowych.
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, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w
Gliwicach.
5) do organu prowadzącego postępowanie złożone zostało uzupełnienie raportu o oddziaływaniu ww.
przedsięwzięcia na środowisko.
6) w związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się
w dniach 8.01.2018r. – 7.02.2018r. z dokumentacją dotyczącą sprawy - z wnioskiem, raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem 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
7) w tym samym terminie, tj. od dnia 9.01.2018r. – 8.02.2018r. 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: patrycja.treffon@kedzierzynkozle.pl
8) 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.

