Kędzierzyn-Koźle, 19.11.2021r.
OSR-OS.6220.18.2021.ZS

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.,
poz. 735 ze zm.), zwanego dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), w toczącym się postępowaniu w sprawie
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OSR-OS.6220.8.2019.ZS z dnia 12.07.2019r. dla
przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną”, planowanego do
realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/407, obręb Blachownia,

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zawiadamia strony postępowania o:
1) przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach
sprostowania omyłki pisarskiej (pisma Nr OSR-OS.6220.18.2021.ZS z dnia 26.10.2021r.),
2) braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w Kpa, wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy oraz przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia, jeżeli nie
załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy Kpa lub postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest
to niezbędne do załatwienia sprawy; ponaglenie zawierające uzasadnienie wnosi się za pośrednictwem organu
prowadzącego postępowanie (pisma Nr OSR-OS.6220.18.2021.ZS z dnia 29.10.2021r.),
3) dołączeniu do akt sprawy:
¾ opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4220.429.2021.MSe z dnia
02.11.2021r.), o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,
¾ opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu (opinia sanitarna Nr
NZ.9022.4.31.2021.JK-H z dnia 27.10.2021r. oraz pismo Nr NZ.9022.4.31.2021.JK-H z dnia 10.11.2021r.),
w której nie wniósł o nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla projektowanego przedsięwzięcia;
¾ opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Nr
GL.ZZŚ.435.173.2021.TM z dnia 27.10.2021r.), o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się osoby będące stronami
w postępowaniu, że przysługuje im prawo do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt
sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwagi wniosków; na każdym etapie postępowania
stronom przysługuje również prawo składania pisemnych i ustnych wyjaśnień.
Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej
się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, przez który
rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic
tego terenu,
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy
jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Dokumentacja sprawy znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle przy ul. Piramowicza 32, w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 428. Strony zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją proszone są o wcześniejszy
kontakt telefoniczny pod nr tel. 77-40-50-386 (w dniach pracy tut. Urzędu w godz. od 08:00 do 15:00) lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: osi1@kedzierzynkozle.pl.
Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3 oraz art. 87 ww. ustawy, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kpa, tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo
przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego
organu administracji publicznej.
Treść niniejszego zawiadomienia została udostępniona na stronie organu w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19.11.2021r.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stanowi zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
i innych podjętych czynnościach administracyjnych i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

