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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.:
„Budowie zakładu produkcyjnego wraz z instalacją hydrorafinacji produktów naftowych z niezbędną
infrastrukturą”
planowanego do realizacji w Kędzierzynie – Koźlu, na dz. nr 590/35 i 590/34, obręb Blachownia

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 GLOB TRADE Sp. z o.o.,
ul. Staszica 10, 42-100 Kłobuck
3) w ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę zakładu produkcyjnego wraz z instalacją
hydrorafinacji produktów naftowych z niezbędną infrastrukturą. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
budowę instalacji hydrorafinacji produktów naftowych, budowę stanowisk załadowczo-rozładowczych,
posadowieniu: zbiornika surowca, zbiornika produktu, zbiornika azotu, zbiornika wodoru, zbiornika
frakcji lekkiej, kontenerów (socjalnego, kontenera z wytwornicą pary i kotłem, sterowni); remont
istniejącego budynku magazynowego ,przebudowę istniejącej płyty betonowej, budowę estakad, budowę
kanalizacji wraz z przyłączem, budowę przyłączy niezbędnej infrastruktury (energia elektryczna, woda,
powietrze), montaż instalacji i urządzeń (stacja filtrów, kolumna filtracyjna, kolumna próżniowa).
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 12.01.2018r. – 12.02.2018r. z dokumentacją dotyczącą sprawy - z wnioskiem, raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniem do raportu 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 12.01.2018r. – 12.02.2018r. 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
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.

